
Tương lai của ngân hàng kỹ thuật số 

Tương lai của Ngân hàng kỹ thuật số là ở  đây. Với sự phổ biến 

ngày càng tăng của các thiết bị kết nối Internet, Blockchain, Điện 

toán đám mây và API, các ngân hàng sẽ được yêu cầu áp dụng 

các công nghệ mới để duy trì tính cạnh tranh.  Trong thập kỷ tới, 

các ngân hàng truyền thống sẽ suy yếu trong  khi các dịch vụ kỹ 

thuật số trở nên phổ biến hơn.  Tuy nhiên, các ngân hàng vật lý sẽ 

tiếp tục tồn tại, tự tái định hình để đáp ứng các nhu cầu thích 

hợp. Đây không phải là một điều xấu, vì ngày càng có nhiều dịch 

vụ tài chính tổng hợp trực tuyến. 

Thiết bị kết nối Internet 
Với việc ngày càng có nhiều người sử dụng các thiết bị kết nối 

Internet, các ngân hàng đang tìm cách tận dụng những đổi mới 

này. Các thiết bị này giúp ngân hàng thiết kế sản phẩm dựa trên nhu 

cầu và mong muốn của khách hàng.  Để đáp ứng nhu cầu lấy khách 

hàng làm trung tâm, một số ngân hàng lớn nhất đang cơ cấu lại các 

trụ sở chính của họ. Ngân sách CNTT của họ đang chuyển sang số 

hóa và các ngân hàng đang thực hiện các bước để đáp ứng nhu cầu 

của thế hệ thiên niên kỷ, thế hệ Z và khách hàng lớn tuổi hơn. 

Việc sử dụng các thiết bị IoT cho phép các ngân hàng thu thập dữ 

liệu phong phú về cuộc sống của khách hàng, cho phép họ tạo ra 

các sản phẩm và dịch vụ phù hợp.  Dữ liệu này cũng được các 

ngân hàng sử dụng để dự báo nhu cầu và hành vi của khách 

hàng. Các ngân hàng có thể sử dụng dữ liệu này để cá nhân hóa 

thông tin liên lạc và dịch vụ, cũng như chatbot.  Bằng cách sử dụng 

IoT, các ngân hàng cũng có thể làm cho các quy trình của họ hiệu 

quả hơn bằng cách sử dụng AI để hiểu sở thích của khách hàng. 

Công nghệ IoT cũng cho phép các ngân hàng giám sát tài khoản 

của khách hàng từ xa, loại bỏ nhu cầu lao động thủ công.  Các thiết 

bị thông minh cũng có thể được nhúng vào các sản phẩm như 

đồng hồ và điện thoại di động, cho phép ngân hàng truy cập dữ 

liệu từ khách hàng mọi lúc, mọi nơi.  Các thiết bị kết nối Internet là 



tương lai của ngân hàng số. Trong một xã hội không tiền mặt, lợi 

ích của IoT là vô tận. Các thiết bị thông minh đã và đang giúp các 

ngân hàng giảm chi phí và cải thiện cuộc sống của khách hàng.  

Chuỗi khối (Blockchain) 
Mặc dù sự phấn khích ban đầu đối với blockchain trong lĩnh vực tài 

chính chưa lan sang không gian bán lẻ, ba ứng dụng cuối cùng có 

thể được triển khai trên quy mô lớn là chuyển tiền, ngăn chặn gian 

lận KYC/ID và chấm điểm rủi ro (remittances, KYC/ID fraud 

prevention, and risk scoring). Ngoài ra, các ngân hàng có vị trí độc 

nhất để tận dụng lợi thế của công nghệ này vì họ có quyền truy cập 

vào lượng lớn dữ liệu cá nhân. Dưới đây, chúng tôi xem xét kỹ hơn 

từng trường hợp sử dụng này.  Đối với mỗi loại, chúng ta sẽ xem xét 

cách blockchain có thể mang lại lợi ích cho ngân hàng kỹ thuật số.  

Trong khi AI đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, Blockchain là một công 

nghệ kỹ thuật số mới. Đây là một cách hiệu quả để xử lý các khoản 

thanh toán và giảm chi phí giao dịch.  Sự phát triển của các hệ 

thống dựa trên blockchain được kỳ vọng sẽ tạo ra các sản phẩm và 

dịch vụ ngân hàng mới, cũng như tạo ra các dòng doanh thu 

mới. Sau đây là một số lợi ích của Blockchain trong ngân hàng kỹ 

thuật số. Khi bạn đã khám phá những lợi ích này, bạn sẽ muốn 

xem xét áp dụng nó càng sớm càng tốt.  Đừng quên để mắt đến các 

ứng dụng sáng tạo. 

Sử dụng công nghệ Blockchain cho các giao dịch sẽ giúp khách 

hàng duy trì sự minh bạch hơn về việc mua hàng và giao hàng của 

họ. Sổ cái kỹ thuật số (digital ledger) sẽ không bị chỉnh sửa bởi bất 

kỳ ai, vì vậy các doanh nghiệp sẽ không phải lo lắng về việc hồ sơ 

của họ bị thay đổi. Sổ cái dựa trên blockchain là một cơ sở dữ liệu 

an toàn, phi tập trung và các khóa riêng là chìa khóa để ký điện tử 

các giao dịch. Sử dụng công nghệ blockchain cho phép các công ty 

cung cấp một nền tảng duy nhất cho nhiều thương mại điện tử.  Sử 

dụng một blockchain duy nhất cho các giao dịch sẽ giúp quá trình 

mua và bán dễ dàng hơn nhiều.  



Điện toán đám mây 
Các nền tảng xử lý dữ liệu dựa trên đám mây cho phép các ngân 

hàng duy trì sự nhanh nhẹn và triển khai các tính năng mới nhanh 

chóng. PaaS cho phép các nhóm phát triển kiểm tra nhanh, xoay 

vòng và giảm dư thừa đổi mới, đồng thời loại bỏ các silo của cơ sở 

hạ tầng kế thừa. Công nghệ đám mây cho phép các ngân hàng 

phát huy hết tiềm năng kỹ thuật số của mình.  Ngày nay, các tương 

tác kỹ thuật số đang thay thế các tương tác mặt đối mặt với khách 

hàng. Với việc ngày càng có nhiều người thực hiện các giao dịch 

ngân hàng trực tuyến, di động và đang di chuyển, các ngân hàng 

phải đáp ứng nhu cầu của khách hàng bằng công nghệ mới nhất.  

Việc di chuyển sang đám mây có thể ảnh hưởng đến báo cáo tài 

chính, đặc biệt là trong ngắn hạn. Tuy nhiên, lợi ích vượt xa chi 

phí, điều này có thể rất đáng kể.  Hệ thống công nghệ kế thừa có 

giá thành cao và khấu hao tối thiểu.  Mặc dù hầu hết các nhà cung 

cấp đám mây cung cấp các ưu đãi cho các hợp đồng nhiều năm, 

nhưng một khoản chi phí đáng kể vẫn ảnh hưởng đến P&L.  Do đó, 

việc di chuyển trên đám mây đòi hỏi phải có kế hoạch cẩn 

thận. Các khoản đầu tư là bắt buộc, và các chi phí hoạt động tiếp 

theo cần được sắp xếp theo trình tự để chúng không ảnh hưởng 

quá tiêu cực đến báo cáo tài chính.  

Những lợi ích hấp dẫn nhất của ngân hàng kỹ thuật số dựa trên 

đám mây là không phải mua thêm phần cứng hoặc phần mềm 

mới. Lợi ích của phương pháp này rất đáng kể vì chúng giảm thời 

gian đưa sản phẩm mới ra thị trường.  Hơn nữa, các dịch vụ gốc 

đám mây yêu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng ít hơn.  Tội phạm mạng 

đang tìm kiếm các ngân hàng chỉ sử dụng kỹ thuật số, vì vậy việc 

sử dụng các dịch vụ đám mây có thể giảm nguy cơ bị tấn công 

mạng. Như một phần thưởng, ngân hàng kỹ thuật số dựa trên đám 

mây cũng cho phép các ngân hàng cải thiện bảo mật. 

API 
Trong số nhiều lợi ích của API đối với ngân hàng kỹ thuật số là sự 

hợp tác ngày càng tăng giữa các ngân hàng và fintech.  Sự hợp tác 



này giúp cải thiện chức năng và trải nghiệm khách hàng tốt 

hơn. Khi việc áp dụng các API ngày càng tăng, điều quan trọng là 

phải chuẩn hóa chúng. Các ngân hàng nên làm việc với các nhà 

phát triển API của họ để giúp cho tất cả mọi người đều có thể truy 

cập được. Ngoài việc cải thiện trải nghiệm khách hàng, API còn 

giúp ngân hàng tăng cường kinh doanh. Nếu ngân hàng của bạn 

muốn duy trì tính cạnh tranh, ngân hàng nên đầu tư vào các API để 

cải thiện trải nghiệm của khách hàng.  

Bối cảnh cạnh tranh của ngân hàng đang gặp rủi ro nếu cơ quan 

quản lý bắt buộc một số API nhất định.  Mặc dù các ngân hàng nên 

xem xét các nhiệm vụ này một cách cẩn thận, nhưng điều quan 

trọng cần nhớ là các quy định này sẽ xâm phạm quyền tự do đổi 

mới của họ. Thay vì buộc các ngân hàng phải phát triển các ứng 

dụng kỹ thuật số của riêng mình, họ nên cho phép những người 

khác làm điều đó. Điều này sẽ cho phép đám đông khai thác tài 

năng sáng tạo của các doanh nhân.  Ngoài ra, các ngân hàng 

không đổi mới có nguy cơ mất khách hàng của họ.  Ví dụ: Chỉ thị 

dịch vụ thanh toán 2 (PSD2) đã mở rộng vai trò của các bên thứ ba 

trong lĩnh vực ngân hàng. Các tổ chức phi ngân hàng này bao gồm 

Nhà cung cấp dịch vụ khởi tạo thanh toán, hướng dẫn ngân hàng 

thực hiện thanh toán thay mặt khách hàng và Nhà cung cấp dịch vụ 

thông tin tài khoản, yêu cầu thông tin từ ngân hàng cho mục đích 

kiểm tra và báo cáo tín dụng. 

Ngoài việc có thể tạo ra trải nghiệm khách hàng tốt hơn, API cũng 

có thể giúp ngân hàng tăng doanh thu và cải thiện phát triển tài 

chính. API ngân hàng được sử dụng để kết nối các công nghệ sẵn 

có của các công ty khác nhau. Bằng cách tạo ra một API được tiêu 

chuẩn hóa cho các mục đích khác nhau, các ngân hàng có thể tạo 

ra các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn.  Bằng cách tạo ra trải nghiệm 

ngân hàng kỹ thuật số liền mạch, các ngân hàng sẽ có thể đáp ứng 

nhu cầu của khách hàng và thu hút những khách hàng mới. Họ 

cũng có thể giải quyết các vấn đề trong ngân hàng như thanh toán 

quốc tế không tuân thủ, thanh toán không thành công và quản lý 

trách nhiệm và vai trò nội bộ.  



Thanh toán ngang hàng 
Trong vài năm trở lại đây, việc sử dụng tiền mặt đã giảm đi đáng 

kể, nhưng nạn dịch này đã đẩy vòng kim cô đến đỉnh điểm.  Với một 

loại tiền kỹ thuật số được hỗ trợ bởi một sổ cái phi tập trung, các 

mạng thanh toán đang ở vị trí độc nhất để cung cấp một phương 

thức thanh toán mới, dễ dàng.  Cho dù điều này có nghĩa là giảm 

số lượng trung gian hay cho phép người dùng giao dịch với ít ma 

sát hơn, thanh toán ngang hàng là con đường của tương lai.  

Nền tảng P2P cho phép người dùng gửi và nhận tiền giữa nhau 

thông qua mạng xã hội, điện thoại di động hoặc công nghệ trực 

tuyến. Một công ty, WeChat, đã hợp tác với Standard Bank để 

cung cấp các tùy chọn P2P cho người dùng của mình.  Giao dịch 

P2P thuận tiện hơn các phương thức truyền thống và người tiêu 

dùng có thể được hưởng mức giá tốt hơn.  Họ cũng loại bỏ sự cần 

thiết phải đến ngân hàng để thực hiện một giao dịch.  

Các dịch vụ thanh toán ngang hàng tiếp tục phát triển khi ngày 

càng có nhiều người tiêu dùng quen với các giao dịch kỹ thuật 

số. Điều này có tác động gợn sóng đối với việc giải ngân, với việc 

người tiêu dùng nhận được tiền ngay lập tức trong khi các doanh 

nghiệp có thể tận hưởng các khoản thanh toán theo thời gian 

thực. Cuối cùng, P2P sẽ tiếp tục cách mạng hóa ngân hàng kỹ 

thuật số. Điều đó cho thấy, không rõ liệu thanh toán P2P có phải là 

tương lai của ngân hàng kỹ thuật số hay không. 

Các giải pháp thanh toán tận dụng lợi thế của IoT 
Internet of Things (IoT) đang làm cho việc thanh toán trở nên thuận 

tiện hơn. Các giải pháp thanh toán được xây dựng trên công nghệ 

IoT đang cải thiện việc thu thập, quản trị,  phân tích và thanh toán 

dữ liệu tài chính. Thanh toán IoT cho phép người tiêu dùng thanh 

toán mọi thứ thông qua các thiết bị của họ, chẳng hạn như tủ lạnh 

có thể đặt hàng tạp hóa và sắp xếp lại chúng khi nguồn cung gần 

hết. Thanh toán được thực hiện qua các thiết bị IoT cũng có thể cải 

thiện trải nghiệm tổng thể của khách hàng, khiến chúng trở nên tiện 

lợi hơn và ít tốn kém hơn cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng.  



Internet of Things cũng có thể thúc đẩy thị trường dịch vụ 

sau. Thông thường, khách hàng không thể tiếp cận nhà cung cấp 

dịch vụ. Các thiết bị thông minh có thể gửi tín hiệu cấp cứu đến 

một nhà bán lẻ và tự động lên lịch một cuộc hẹn.  Nếu dịch vụ được 

hoàn tất thành công, hệ thống có thể lập hóa đơn vào tài khoản 

của chủ sở hữu hoặc ghi có vào tài khoản của khách hàng nếu 

dịch vụ được cung cấp dưới hình thức đảm bảo trả trước.  Một vài 

ví dụ bao gồm máy rửa bát và kỹ sư HVAC.  

Người tiêu dùng mong đợi một trải nghiệm thanh toán liền 

mạch. Bằng cách cho phép máy móc đáp ứng nhu cầu của chúng 

dựa trên dữ liệu và phân tích, thanh toán IoT có thể giúp trải nghiệm 

mua sắm mượt mà và thuận tiện hơn.  Ví dụ: thanh toán kích hoạt 

bằng giọng nói chỉ là một số tùy chọn có sẵn thông qua các giải 

pháp IoT. Với sự phát triển vượt bậc của internet vạn vật, các  giải 

pháp thanh toán phải theo kịp nhu cầu.  Các công ty thanh toán đang 

háo hức tham gia vào xu hướng mới này để duy trì tính cạnh tranh.  

 


