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MK GROUP THAM GIA SỰ KIỆN ASOCIO SMART CITY SUMMIT 2018:
XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH, AN TOÀN HƠN BẰNG CÁC GIẢI PHÁP SỐ
Ngày 18/9/2018 tại Hà Nội, MK Group đã tham dự hội nghị thượng đỉnh về Thành phố thông minh ASOCIO 2018 - Hà Nội (ASOCIO Smart
City Summit 2018 – Hanoi) có chủ đề "Xây dựng thành phố thông minh hơn, an toàn hơn bằng các giải pháp số”. Sự kiện do UBND Thành
phố Hà Nội, Tổ chức Công nghiệp điện toán Châu Á – Châu Đại Dương (ASOCIO) và Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA)
phối hợp tổ chức và sẽ diễn ra tại Khách sạn InterContinental Landmark 72, Hà Nội.
Hội nghị thượng đỉnh về Thành phố thông minh ASOCIO 2018 - Hà Nội là dịp để các nhà quản
lý, doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng mô hình hợp tác công-tư, tư vấn hành lang
pháp lý thuận lợi cho triển khai thành phố thông minh dựa trên nền tảng công nghệ mới: IoT,
Big Data, AI, AR…
Tại Hội nghị, MK Group đã trưng bày và giới thiệu các giải pháp giúp việc xây dựng thành phố
thông minh trở nên hiệu quả và thiết thực trong đời sống xã hội.
Trong các giải pháp được MK Group giới thiệu tại hội thảo, nổi bật là Giải pháp Thẻ vé điện tử
- đặc biệt ứng dụng hiệu quả với thẻ vé giao thông cho mạng lưới giao thông công cộng ứng
dụng trên xe bus, tàu hỏa, đường sắt trên cao, các bãi đỗ xe tự động/thông minh. Với vai trò
là thành viên của hai tổ chức tiêu chuẩn thẻ giao thông công cộng lớn nhất hiện nay là chuẩn
CAPLYPSO của Calypso Networks Association và chuẩn thẻ CIRPUSE của Open Standard
for Public Transportation (OSPT) Alliance Alliance, các giải pháp của MK Group dễ dàng tích
hợp các tiêu chuẩn thẻ vé điện tử được triển khai bởi các nhà thầu khác nhau cho các hệ thống
giao thông công cộng tại Việt Nam.
Đây là giải pháp thu hút được sự quan tâm của Khách tham quan cũng như gây ấn tượng với
vị Khách tham quan đặc biệt là Chủ tịch UBND Hà Nội, đồng chí Nguyễn Đức Chung.
Bên cạnh đó, các Khách tham quan cũng được giới thiệu và xem các giải pháp về xác thực
bảo mật, phát hành và ứng dụng thẻ thông minh như thanh toán bằng thẻ trả trước, quản lý
khách mời sự kiện ứng dụng thẻ vé điện tử cũng đã nhận được sự chú ý của các
Hội nghị đã thu hút nhiều đại biểu là lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, các Bộ, ngành, lãnh đạo
thành phố Hà Nội, các thành phố khác tại Việt Nam và châu Á; lãnh đạo các doanh nghiệp chủ
chốt trong các ngành như điện, nước, giao thông, môi trường, ngân hàng, tài chính, y tế…;
lãnh đạo các doanh nghiệp, các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Việt Nam và thế giới.
Với nhu cầu xây dựng một thành phố thông minh bền vững đảm bảo các yếu tố phát triển bền
vững mang lại sự tiện ích, an toàn, thân thiện cho mọi người dân đang ngày một trở lên cấp
thiết, hội nghị thượng đỉnh thành phố thông minh ASOCIO đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng
và thiết thực giúp cơ quan quản lý giải quyết các vấn đề cấp bách đang được thành phố quan
tâm như: quản lý giao thông, đô thị, an ninh trật tự, môi trường,…
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FIDO® KEYPASS S1
CÔNG CỤ HIỆU QUẢ GIÚP XỬ LÝ CÁC WEBSITE GIẢ MẠO
Theo CafeF ngày 15/09/2018 - Techcombank và Maritime Bank mới đây đã đưa ra các
thông báo quan trọng tới người dùng dịch vụ, cảnh báo phòng tránh các hành vi lừa đảo.
"Các trường hợp giao dịch giả mạo, thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng ngày càng xảy ra
nhiều tại các ngân hàng. Techcombank cho biết đã phát hiện nhiều trường hợp kẻ gian thực hiện các hành vi lừa
đảo, chiếm đoạt tiền rất tinh vi bằng cách giả mạo kênh thanh toán Western Union.
Kẻ gian thường gửi tin nhắn giả mạo Techcombank đến điện thoại của khách hàng với nội dung như "khách hàng
đã nhận được tiền từ dịch vụ chuyển tiền Western Union" hoặc các dịch vụ tương tự, sau đó yêu cầu khách hàng
đăng nhập vào website giả mạo để xác nhận. Thông qua cách lừa đảo này, kẻ gian sẽ lấy cắp được mật khẩu,
mã OTP khi khách hàng đăng nhập và cung cấp thông tin tại website giả mạo.

Đây chính là bài toán mà thiết bị FIDO® KeyPass S1 (hay còn gọi là thiết bị
KeyPass U2F Token) do MK Group sản xuất hoàn toàn có thể giải quyết triệt
để, giúp các khách hàng chủ động xác thực các website “xịn” trước khi thực
hiện việc cung cấp các thông tin quản trị tài khoản cá nhân. Thiết bị này đã
được đã được cấp chứng nhận U2F (Universal Second Factor - Xác thực
nhân tố thứ hai) của FIDO Alliance.
Bình thường khi bạn đăng nhập vào một tài khoản nào đó như Gmail,
Facebook thì “Tên Đăng Nhập, Mật Khẩu” được coi là yếu tố thứ nhất, và
thiết bị FIDO® KeyPass U2F này chính là yếu tố thứ 2, chỉ khi nào bạn có
đầy đủ 2 yếu tố thì bạn mới đăng nhập được thành công.
Không cần cài đặt phần mềm, người sử dụng chỉ cần đơn giản đăng ký sử
dụng “Xác minh 2 bước” có sẵn trong tất cả các trang chủ chấp nhận FIDO
U2F gồm các bước: đăng nhập, bấm nút để Token tự động xác minh website
“xịn” và đẩy cặp khóa PKI công khai và bí mật vào hệ thống để xác thực.
Như vậy dù bạn có thể bị lộ Tên Đăng Nhập, Mật khẩu, thì không ai có thể
truy cập được vào tài khoản của bạn nếu bạn vẫn có trong tay thiết bị này.
Với thiết bị KeyPass U2F Token do MK Group sản xuất, các doanh nghiệp
cung cấp sản phẩm dịch vụ trên Internet, đặc biệt là các tổ chức tài chính
ngân hàng sẽ có thêm một giải pháp, dịch vụ xác thực bảo mật an toàn mà
vẫn đảm bảo được sự tiện dụng, đơn giản cho người dùng với giá thành hợp
lý và dễ triển khai, đồng thời giúp giải quyết “bẫy” website giả mạo cho các
khách hàng.
Sản phẩm KeyPass U2F Token này cũng đáp ứng được yêu cầu của Ngân
hàng nhà nước theo Quyết định 630/QĐ-NHNN về việc "áp dụng các giải
pháp về an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân
hàng" cho các giao dịch loại D, giao dịch có giá trị lớn cho cá nhân và doanh
nghiệp.
Quý độc giả có thể xem thêm cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tiền của
tội phạm và 5 hình thưc giả mạo tới khách hàng hiện này của Techcombank
và Maritime Bank tại link: Techcombank và Maritime Bank cảnh báo thủ
đoạn lừa đảo chiếm đoạt tiền của tội phạm

Các website hỗ trợ KeyPass U2F Token (tham khảo chi tiết các trang web hỗ trợ U2F tại: https://www.dongleauth.info)
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VISA: GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TĂNG MẠNH
MẼ TẠI VIỆT NAM

ĐIỂM TIN VIỆT NAM
•

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đang triển khai
chương trình "Đặc quyền dành cho chủ thẻ tín dụng
MB Platinum". Theo đó, với mỗi doanh số chi tiêu
100 triệu đồng/tháng bằng thẻ tín dụng MB Visa hoặc
MB JCB Sakura hạng Platinum, chủ thẻ sẽ được
tặng lượt chơi golf hoặc spa vào tháng tiếp theo. Đối
với chủ thẻ MB JCB Sakura Platinum còn có cơ hội
trải nghiệm phòng chờ hạng thương gia.

•

Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas)
vừa phối hợp với cụm rạp chiếu phim BHD triển khai
chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng vừa
là chủ thẻ của Napas vừa là thành viên của BHD Star
Cineplex. Chương trình áp dụng cho khách hàng
mua vé xem phim tại website www.bhdstar.vn và
thanh toán bằng thẻ Napas - thẻ ATM nội địa do các
ngân hàng Việt Nam phát hành có dãy 16 số hoặc
19 số trên thẻ bắt đầu bằng 9704.

•

Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) đang triển khai
chương trình ưu đãi trả góp áp dụng cho chủ thẻ tín
dụng khi mua hàng hóa hoặc dịch vụ tại nhiều đối tác
của ngân hàng. Cụ thể, chủ thẻ tín dụng VIB trả góp
với lãi suất 0% trong thời hạn đến 12 tháng tại các
đối tác liên kết như Adayroi, Tiki, Nguyễn Kim, Điện
Máy Chợ Lớn, FPT Shop, SCJ TV Shopping, Sendo,
Lotte, PNJ, Apollo English...

•

Từ nay đến hết ngày 4/12/2018, chủ thẻ tín dụng
quốc tế BIDV phát hành mới từ 1/3/2018 - 31/5/2018
nhưng chưa từng phát sinh giao dịch đến hết
4/9/2018 sẽ được tặng tới 2.000.000 VNĐ khi sử
dụng thẻ và chi tiêu lần đầu

Nguồn ảnh: Internet

Visa, tổ chức thanh toán kỹ thuật số hàng đầu Thế Giới mới đây đã báo cáo rằng họ nhận
thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các chi tiêu điện tử tại Việt Nam, với số lượng giao dịch
trên mạng tăng 45% so với năm trước và khối lượng thanh toán tăng gần 37% (từ 30/6/2017
cho đến ngày 30/6/2018

Ông Trương Minh Hà, trưởng phòng quản lý quan hệ khách hàng tại Visa Việt Nam và Lào, đã
chia sẻ, các con số cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong chi tiêu thương mại điện tử, với các
giao dịch tăng 44%.
Theo Visa, Việt Nam đang trải qua một giai đoạn thay đổi kinh tế mạnh mẽ, với việc các doanh
nghiệp và công dân đang ngày càng bắt kịp với xu thế kinh tế Toàn Cầu. Thanh toán điện tử sẽ
đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho sự phát triển này, bằng cách cho phép
các doanh nghiệp nhận tiền từ các chủ thẻ từ khắp nơi trên thế giới và cho phép người tiêu dùng
mua sắm trực tuyến, truy cập tiền của họ khi đi du lịch và quản lý tiền của họ một cách thuận tiện
và an toàn hơn.
Trong 12 tháng qua, VISA đã thực hiện một loạt các sáng kiến nhằm giúp mở rộng việc sử dụng
thanh toán điện tử tại Việt Nam, bao gồm cả thanh toán không tiếp xúc, cho phép chủ thẻ chỉ cần
chạm thẻ VISA của họ vào thiết bị đầu cuối để mua hàng.
Với các khoản thanh toán không tiếp xúc, người tiêu dùng sẽ có thể trả tiền mua hàng hiệu quả
hơn bao giờ hết, cho phép họ dành nhiều thời gian hơn để tận hưởng những điều thực sự quan
trọng.

(Tổng hợp từ Internet)

Theo Saigon Times
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Giải pháp IntelliTrust của Entrust Datacard
đạt giải Công nghệ hàng đầu Bắc Mỹ năm 2018 của Frost&Sullivan
Entrust Datacard (EDC) cho biết giải pháp xác thực IntelliTrust của công ty đã đạt giải Công nghệ Xác
thực thích ứng hàng đầu Bắc Mỹ năm 2018 của Frost&Sullivan.
Giải thưởng Thực tiễn Tốt nhất của Frost&Sullivan ghi nhận thành tích nổi trội và vai trò hàng đầu của các
công ty tại nhiều thị trường khác nhau trong những lĩnh vực như lãnh đạo, đổi mới công nghệ, dịch vụ khách
hàng và phát triển sản phẩm chiến lược. Các công ty được ghi nhận đã chứng minh được chiến lược đầu tư
Nguồn
ảnh:
Payment
Cards
Mobile
đổi mới
một
cách liên
tục,&qua
đó cho phép họ thiết lập vị trí đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực hoạt động.
EDC đã triển khai dịch vụ xác thực đám mây từ tháng 6/2016. Giải pháp xác thực thích ứng này cho phép
truy cập nhanh và an toàn vào các ứng dụng điện toán đám mây, ứng dụng di động và ứng dụng truyền
thống trong môi trường chính phủ, tài chính và doanh nghiệp. IntelliTrust tận dụng các khía cạnh triển khai
cảm ứng thấp của điện toán đám mây với những cấp độ mới của xác thực thông minh phục vụ người dùng
và thiết bị thông qua việc sử dụng khả năng xác thực một lần (single sign-on) để cung cấp trải nghiệm người
dùng liền mạch và bảo mật mạnh mẽ trong một mô hình dễ triển khai.
Những đặc tính nổi bật của giải pháp xác thực IntelliTrust:
•

Xác thực liền mạch: Một bộ giải pháp gồm nhiều khả năng xác thực hiện đại như soft token, chứng thư
thông minh di động, xác thực thích ứng, sinh trắc và mức độ tin cậy của thiết bị đảm bảo cho trải nghiệm
thuận tiện và liền mạch.

•

Tính năng linh hoạt: Khả năng so khớp mức độ xác thực với các hồ sơ người dùng khác nhau dựa trên
nhu cầu sử dụng mang lại sự linh hoạt và kiểm soát cần thiết.

•

Truy cập có điều kiện liền mạch: Khả năng quản lý truy cập trực tiếp cho phép tiếp cận với: (1) ủy quyền
cho ai có thể truy cập vào ứng dụng nào và với điều kiện nào; (2) xác thực một lần để tối ưu hóa trải
nghiệm người dùng.

•

Tích hợp bảo mật, sắp xếp hợp lý và đơn giản: Việc hỗ trợ ngay từ đầu sẽ đem lại lợi ích cho các ứng
dụng dựa trên tiêu chuẩn cũng như việc tích hợp ứng dụng theo nhu cầu./.

(EDC)
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Nam Phi giới thiệu công nghệ xác thực sinh trắc đối với người nghỉ hưu
Cơ sở dữ liệu người nhận của Bưu điện Nam Phi (SAPO) hiện được quản lý bởi các chuyên gia bảo
mật không gian mạng như Magix Africa, Dataproof và các chuyên gia xác thực sinh trắc địa phương
như Fides Cloud Technologies.
Các công ty này đã khẳng định trong báo cáo kinh doanh rằng hệ thống thiết bị xác thực sinh trắc đa
phương thức của họ đã góp phần ngăn chặn gian lận và đảm bảo thẻ được gửi đến đúng người. Magix
Africa vào tháng 3 năm nay đã giành được một gói thầu cung cấp hệ thống thiết bị xác thực sinh trắc
đa phương thức cho SAPO.
Hệ thống của Magix Africa có thể quản lý bảo mật và xác thực sinh trắc các dữ liệu người nhận một
cách an toàn để ngăn chặn những hành vi gian lận và đảm bảo rằng những người đủ điều kiện sẽ
nhận được đúng các khoản trợ cấp và thẻ của họ. Hệ thống đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm vào
đầu tháng 5/2018 trên 12 trang web, và hiện đang hoạt động hết sức hiệu quả.
SAPO và Hiệp hội An sinh xã hội Nam Phi (SASSA) sẽ sử dụng hệ thống nói trên để xác thực dữ liệu
người nhận trợ cấp bằng cách chỉ sử dụng dấu vân tay của những người này. Hệ thống mới cũng cho
phép SAPO và SASSA xác thực người nhận bằng những thông tin sinh trắc khác như lòng bàn tay và
khuôn mặt./.
(Planet Biometrics)

Nigeria tạo thiết lập hệ thống sinh trắc phục vụ nông dân
Chính phủ Nigeria vừa triển khai dự án sử dụng công nghệ đăng ký thông tin sinh trắc để theo dõi sự
di chuyển của con người, hàng hóa và vật nuôi vào đất nước này.
Abdulrahman Dambazau, Bộ trưởng Nội vụ Nigeria cho biết quyết định triển khai dự án nói trên là
nhằm để giải quyết các cuộc khủng hoảng liên quan tới những người nông dân.
Cũng theo ông Dambazau, động thái này là cần thiết bởi Nigeria đã tham gia vào Hiệp ước Di chuyển
Tự do ECOWAS./.
(Planet Biometrics)
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RSA Security: 39% tổng số giao dịch gian lận được thực hiện từ các thiết bị di động
Báo cáo Quý I/2018 của RSA Security cho biết 39% tổng số
giao dịch gian lận trong ba tháng đầu năm nay đã được thực
hiện trên các ứng dụng di động.

Nguồn ảnh: Internet

Theo báo cáo, số vụ giao dịch gian lận trên ứng dụng di động
đã tăng 600% kể từ năm 2015. Vấn nạn lợi dụng các ứng dụng
di động để thực hiện các giao dịch gian lận đã trở nên phổ biến
đến mức xu hướng dùng trình duyệt web truyền thống để thực
hiện các giao dịch gian lận đã giảm từ 62% trong năm 2015
xuống chỉ còn 35% vào năm 2018.

Ngoài ra, 82% tổng số giao dịch gian lận sử dụng các ứng dụng di động được thực hiện bằng cách dùng “burner
(Paypers)
phone” (điện thoại ẩn danh) để các nhà điều tra không
thể xác định được kẻ bất lương.
Báo cáo của RSA Security cũng cho biết những kẻ lừa đảo trực tuyến đang có xu hướng chuyển sang sử dụng
các mạng xã hội để giao tiếp, trao đổi thông tin, quảng cáo dịch vụ của chúng, và thậm chí tạo ra các cửa hàng
ảo để bán chác dữ liệu bất hợp pháp. Mạng xã hội đang dần thay thế các trang web đen trong vai trò là thị trường
hàng đầu đối với giới tin tặc./.
(Paypers)

Australia: Sân bay Sydney thử nghiệm công nghệ
nhận dạng khuôn mặt dựa trên ứng dụng di động
Sân bay Sydney sẽ hợp tác với Vision-Box để phát triển một ứng
dụng di động cho phép hành khách chụp ảnh khuôn mặt và hộ chiếu
của họ, và sau đó sử dụng các dữ liệu này để đăng ký vào hệ thống
xác thực sinh trắc.
Sân bay đông đúc nhất ở Australia dự kiến sẽ thử nghiệm hệ thống
này trong khoảng thời gian nửa cuối cuối năm 2018 để phục vụ “Dự
án Xử lý Thủ tục Hành khách Nhanh”. Được biết, nhóm thực hiện
dự án đã được thành lập vào năm 2017./.
Nguồn ảnh: Internet

(Security Document World)
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Uganda tích hợp cơ sở dữ liệu sinh trắc vào thẻ SIM
Các nhà quản lý công nghệ thông tin và truyền thông cùng các cơ quan hữu quan khác của Uganda
đã được giao nhiệm vụ phải đảm bảo chắc chắn rằng quy trình mua thẻ SIM và đăng ký thông tin
thuê bao cần tuân thủ nghiêm túc các quy định liên quan của nước này.
Theo quy định của Uganda, các nhà mạng chỉ được đăng ký hoặc thay thế thẻ SIM với sự hỗ trợ của
các đầu đọc thẻ sinh trắc điện tử. Những thiết bị này, được cung cấp bởi Cơ quan Đăng ký và Nhận
dạng Quốc gia (NIRA), có thể thực hiện tác vụ xác minh theo thời gian thực đối với thông tin người
đăng ký trong cơ sở dữ liệu nhận dạng quốc gia (NID).
Bất kỳ người nào cần thẻ SIM mới (hoặc thay thế hay nâng cấp) phải đích thân đến cơ sở đăng ký
với ID hợp pháp. Điều này có nghĩa là các hành vi nhờ một bên thứ ba thay mặt hoặc mua SIM từ xa
sẽ bị nghiêm cấm. Tại Uganda, tình trạng đăng ký hộ thuê bao ĐTDĐ hiện rất phổ biến, đặc biệt là
trong nhóm đối tượng trẻ vị thành niên, bởi chúng có thể mượn ID của cha mẹ hoặc người giám hộ
để đăng ký thẻ SIM.
Hai là, các nhà mạng cần phải xác minh dữ liệu thuê bao và tính xác thực bằng cách sử dụng thiết
bị đầu đọc thẻ, đồng thời ghi lại thông tin sinh trắc trực tiếp để so sánh với thông tin sinh trắc trên ID
trong thời gian thực với cơ sở dữ liệu NIRA.
Ba là, Uganda lần đầu tiên áp dụng yêu cầu bắt buộc người nộp đơn phải trình ra một bức ảnh mới
chụp. Nếu tác vụ xác minh thời gian thực không thành công, nhà mạng được khuyến cáo nên tạm
dừng quy trình đăng ký cho đến khi vấn đề được khắc phục./.
(Planet Biometrics)

Nguồn ảnh: Internet
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Công nghệ xác thực sinh trắc - Khắc tinh lớn đối
với nạn gian lận thẻ thanh toán không tiếp xúc

Nguồn ảnh: Internet
Gian lận và cuộc chiến chống lại những kẻ gian lận là một thách thức lớn và không ngừng gia tăng
mức độ phức tạp. Khi người tiêu dùng thay đổi cách thức thanh toán, kẻ gian cũng thay đổi thủ đoạn
Nguồn
trộm ảnh:
cắp. Internet
Để có thể đối phó một cách hiệu quả, các ngân hàng cần có chiến thuật đấu tranh mới
nhằm giảm thiểu thiệt hại và trấn an người tiêu dùng.
Xu hướng chấp nhận một cách nhanh chóng đối với thẻ thanh toán không tiếp xúc (TTKTX) đã dẫn
đến một “cuộc chiến mới” xoay quanh các vấn đề về gian lận thẻ không tiếp xúc. Những hành vi như
skimming móc túi dạng số hóa trên những chuyến tàu điện ngầm đông đúc hay chi tiêu vô tội vạ
bằng thẻ đánh cắp… đang khiến người tiêu dùng phải cân nhắc kỹ càng khi sử dụng hình thức thanh
toán “tap & pay” (chạm & thanh toán), theo nhận định của chuyên gia Lina Andolf-Orup trên Tạp chí
Fingerprints.
Mặc dù gian lận TTKTX tăng nhanh cùng với sự phổ biến của phương thức thanh toán này, song
trên thực tế, những hành vi đó chỉ chiếm một tỷ lệ khá nhỏ trong tổng số những tổn thất mà gian lận
thẻ nói chung gây ra. Xu hướng chấp nhận và sử dụng thẻ TTKTX đang đạt được tốc độ tăng trưởng
ngày càng cao.
Công nghệ xác thực sinh trắc có thể giúp chinh phục những thách thức mới phát sinh từ nạn gian
lận thẻ TTKTX như thế nào? Để minh họa, hãy xem cách thức mà công nghệ sinh trắc có thể trực
tiếp ngăn chặn các hình thức gian lận thẻ TTKTX.
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Gian lận bằng thẻ bị mất hoặc bị đánh cắp
Hình thức gian lận này bao gồm mọi hành vi sử dụng một cách gian lận đối với những tấm thẻ đã được
trình báo là bị mất hoặc bị đánh cắp. Kịch bản thường gặp là: “Bạn bị mất thẻ TTKTX, tấm thẻ này đã rơi
vào tay của 21st century’s Artful Dodger*, và tấm thẻ đã bị sử dụng một cách vô tội vạ trong năm lượt giao
dịch thanh toán.”
Đây là tình huống khá phổ biến, gây đau đầu cho cả ngân hàng và người tiêu dùng. Nhưng nhờ áp dụng
tính năng xác thực sinh trắc, kịch bản này sẽ trở nên lỗi thời. Mặc dù việc ăn cắp một tấm thẻ nhựa là vô
cùng dễ dàng nhưng chiếc thẻ đó sẽ vô dụng khi không có mẫu vân tay phù hợp, qua đó giúp khách hàng
yên tâm rằng tấm thẻ bị mất sẽ không thể sử dụng được.

Skimming (đánh cắp thông tin bằng thiết bị gian lận) và cloning (nhân bản thẻ)
Với hình thức gian lận này, những kẻ bất lương sẽ đánh cắp thông tin thẻ để sản xuất thẻ giả hoặc sử dụng
thông tin thẻ mà chủ nhân hợp pháp không hề hay biết.
Kẻ gian có thể sử dụng các thiết bị thanh toán đã bị cài đặt thiết bị gian lận để đánh cắp (skim) thông tin
thẻ TTKTX của những người tiêu dùng mất cảnh giác và mặc sức tiêu tiền từ tài khoản của nạn nhân mà
họ hoàn toàn không hề hay biết. Thủ đoạn gian lận này thường xảy ra tại những nơi tập trung đông người,
chẳng hạn như tàu điện ngầm, và đối tượng bị tấn công thường là những người vô tình để ví trong túi sau.
Hiện nay, ngày càng có nhiều người tiêu dùng sẵn sàng chi ra 10 Euro hoặc nhiều hơn để mua bao đựng
thẻ hoặc ví bảo vệ có tính năng phá sóng vô tuyến RFID.

Gian lận khi chưa nhận thẻ
Hình thức gian lận này liên quan đến những tấm thẻ bị đánh cắp trong quá trình vận chuyển. Hành vi phạm
pháp sẽ diễn ra trong khoảng thời gian sau khi ngân hàng gửi thẻ đi, nhưng trước khi tới tay chủ thẻ hợp
pháp. Vì vậy, quy trình đăng ký (cách thức tải thông tin về mẫu vân tay lên thẻ) chính là nhân tố quan trọng
nhất giúp ngăn chặn hiệu quả hình thức gian lận này.
Không thể có một giải pháp phù hợp với tất cả mọi mô hình đăng ký, cho dù ngân hàng muốn khách hàng
đăng ký tại chi nhánh hay sử dụng ứng dụng miễn phí trên thiết bị di động hoặc một thiết bị tự đăng ký
chuyên dụng. Tuy nhiên, bước xác thực bổ sung này trong quy trình kích hoạt thẻ sẽ làm giảm giá trị của
tấm thẻ bị đánh cắp trong quá trình chuyển tới tay chủ sở hữu hợp pháp.
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Gian lận chi phí bồi hoàn (chargeback)
Hình thức gian lận này thường xảy ra khi chủ thẻ mua một vật dụng đắt tiền
bằng thẻ, sau đó lập tức thông báo tấm thẻ bị mất hoặc bị đánh cắp, hủy
giao dịch và đòi ngân hàng hoàn lại tiền. Sự vụ thường xảy ra với các giao
dịch thanh toán thẻ không yêu cầu xác thực bằng mã PIN.
Chargeback là mạng lưới an toàn tuyệt vời dành cho người tiêu dùng trong
những trường hợp chính đáng, nhưng những khoản bồi hoàn giả sẽ tác
động tiêu cực đến người bán và làm tăng chi phí đối với các ngân hàng. Tuy
nhiên, với tính năng xác thực sinh trắc, các chủ thẻ không trung thực sẽ
không thể khiếu nại bởi vì họ chính là người duy nhất có thể kích hoạt các
giao dịch thanh toán.

Niềm tin vào công nghệ xác thực sinh trắc
Công nghệ xác thực sinh trắc có thể trực tiếp ngăn chặn một số hình thức
gian lận và đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo sự an toàn cho các
giao dịch thanh toán bằng thẻ TTKTX. Trong tương lai, việc kết hợp thẻ
TTKTX với các dịch vụ TTKTX tầm ngắn trong các ứng dụng ngân hàng di
động (m-banking) có thể bổ sung một lớp xác thực khác bằng cách chứng
minh rằng chủ thẻ hợp pháp đang tự tay thực hiện giao dịch giao dịch. Hơn
nữa, bằng cách kết nối thẻ thanh toán sinh trắc với PC hoặc thiết bị di động
thông qua đầu đọc thẻ, hoặc Bluetooth, hoặc kết hợp công nghệ xác thực
sinh trắc với số CVV động trên thẻ, giải pháp này có thể góp phần đẩy lùi
vấn nạn gian lận trực tuyến - hiện chiếm phần lớn nhất trong các hành vi chi
tiêu bất hợp pháp.
Tuy nhiên, trong tương lai gần, công nghệ xác thực sinh trắc có thể giúp các
ngân hàng tự tin thúc đẩy thanh toán, mang đến cho khách hàng sự tiện lợi

Nguồn ảnh: Internet

lớn hơn và mở rộng phạm vi chấp nhận. Xét cho cùng, công nghệ xác thực
sinh trắc giúp ngân hàng dẹp bớt những lo ngại về gian lận và mang lại niềm
tin đối với các giao dịch bằng thẻ TTKTX./.
(Payments Cards & Mobile)
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