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GIỚI THIỆU CHUNG

 Thành lập năm 2004 với 08 cổ đông sáng lập, bao

gồm 7 Ngân hàng thương mại và Công ty Điện toán

và Truyền số liệu – VDC.

 Napas đã kết nối với 45 ngân hàng tại Việt Nam.

Mạng lưới giao dịch rộng khắp gồm hơn 15.500

ATM, 175.000 POS phục vụ hơn 79.2 triệu chủ

thẻ.

 Là thành thành viên của Mạng thanh toán châu Á

(Asian Payment Network – APN), lần lượt triển khai

kết nối với các tổ chức chuyển mạch trong khu vực

như: KFTC, MEPS, ITMX

 Tổ chức uy tín ở Việt Nam, có quan hệ chặt chẽ với

các tổ chức thẻ quốc tế như Visa, Master Card,

American Express, JCB, China Union Pay, Western

Union, Data Cash, Discover.

 Đối tác với các công ty lớn trong cung cấp các dịch

vụ viễn thông, hàng không, internet và thương mại

điện tử

.
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QUY TRÌNH GIAO DỊCH

Các thành phần tham gia

KH - Chủ thẻ

ĐVCNT – NCCDV 

NHPH – NH của Chủ thẻ

NHTT – NH của ĐVCNT

BNV– ĐV cung cấp DV CTTĐT

NHTQT



MÔ HÌNH DỊCH VỤ

Khách hàng Website ĐVCNT Cổng Napas

NH TQT- Vietcombank

NH Thanh toán

NH Thanh toán

NH Phát hànhTổ chức thẻ QT

Cổng thanh toán quốc tế

Cổng thanh toán nội địa



ƯU ĐIỂM MÔ HÌNH TRIỂN KHAI CỦA NAPAS

• ĐVCNT luôn có Ngân hàng đảm bảo thanh toán.

• Napas đóng vai trò là cổng thanh toán đảm bảo chức năng theo tiêu

chuẩn quốc tế

• Khả năng tích hợp và tuỳ biến hệ thống cao

• Bảo mật tối đa và hỗ trợ các công cụ quản lý rủi ro theo chuẩn quốc tế.

• Cổng thanh toán nội địa Napas đã chấp nhận được thẻ của 28 ngân

hàng, trong đó có các ngân hàng lớn như:  Vietcombank, Techcombank, VIB, 

Eximbank, MB, ACB, Vietinbank, Sacombank, Maritimebank, BIDV…



• Bước 1: Đàm phán ký kết hợp đồng

Hợp đồng 03 bên ký giữa ĐVCNT- Napas - NHTT.

Bước 2: Triển khai kết nối kỹ thuật (SIT)

Napas sẽ gửi tài liệu kỹ thuật và phối hợp hỗ trợ ĐVCNT 

tích hợp hệ thống cổng thanh toán.

• Bước 3: Triển khai test trên môi trường thật (UAT)

• Bước 4: Golive dịch vụ

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI DỊCH VỤ
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