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1 Hạt giống Nông nghiệp 

2 Lương thực & Thực phẩm  

3 Công nghệ 

Lĩnh vực hoạt động & thương hiệu  

 

• Tư vấn thiết kế bộ nhận diện 
thương hiệu 

• Thiết kế website 

• Đăng ký tên miền 

• Dịch vụ Hosting  

 

 

• Dịch vụ Email (theo tên miền 
riêng) 

• Hệ thống máy tính, phần mềm, 
và các thiết bị ngoại vi 

• Thiết kế, in ấn bao bì 

• Đăng ký sở hữu trí tuệ 

 



1 Viện khoa học kỹ thuật NN Việt Nam 

2 Trung tâm lúa lai -  VCLT & TP 

3 
Viện nghiên cứu ngô Việt Nam 

 

4 Công ty CP OTAS GLOBAL 

Hợp tác trong nước  

4 



1 SL Agritech - Philippines 

2 Sichuan Huafeng seed company – China  

3 Jiangsu Hongqi seed company - China  

4 Mondoconnx Australia group 

5 Dupont Pioneer USA 

Hợp tác với nước ngoài 
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Giải pháp  

“CHỐNG HÀNG GIẢ - TRUY XUẤT NGUỒN GỐC” 

Giải pháp nâng cao giá trị sản 
phẩm, thương hiệu & bảo vệ 
người tiêu dùng  

ORIGIN TRACING  AND AUTHENTICITY SYSTEM “OTAS’ 



II. TRUY XUẤT NGUỒN GỐC LÀ G 

Truy Xuất Nguồn Gốc là giải pháp cho phép người dùng 
thu thập đầy đủ thông tin về sản phẩm sử dụng hàng ngày, 
từ thành phẩm cuối cùng về nơi sản xuất ban đầu, rà soát 
từng công đoạn trong chế biến và phân phối thông qua các 
thiết bị thông minh như:  Smartphone, Tablet, laptop… 

 

 Agricheck là một trong giải pháp ‘Chống hàng giả - truy 

xuất nguồn gốc’ và phục vụ cho ngành nông nghiệp, lâm 

nghiệp, chăn nuôi và các sản phẩm hàng hóa khác. 

 

 Giải pháp này phát huy lợi ích trong việc đảm bảo an toàn, 
chất lượng hàng hóa, chống hàng giả, bảo vệ người tiêu 
dùng, bảo vệ lợi ích và giá trị của Doanh nghiệp. 



 Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng nhái, 
hàng giả đang tràn lan trên thị trường, người tiêu dùng 
cũng như doanh nghiệp chân chính như đứng trong ma 
trận, yêu cầu bức thiết là phải có giải pháp Chống hàng 
giả - truy xuất nguồn gốc “Agricheck”. 

 
 Agricheck Bảo vệ người tiêu dùng tránh mua phải hàng 

nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, chung tay vì cuộc 
sống an toàn hơn, tiết kiệm hơn. 

 
Agricheck Bảo vệ thương hiệu, uy tín, và giá trị đích 

thực của những doanh nghiệp, những sản phẩm chất 
lượng trên thị trường. 

 
Agricheck Chung tay cùng toàn xã hội trong cuộc chiến 

chống hàng giả, bảo vệ lợi ích cộng đồng. 
 

Lý do phải áp dụng Agricheck ? 



III. TÍNH NĂNG CỦA HỆ THỐNG 

Tạo mã quản lý sản phẩm ngẫu nhiên, cá biệt từng sản 
phẩm (tạo chứng minh thư) => Chống hàng giả 

Kiểm soát chất lượng từng đơn vị sản phẩm nhỏ nhất   

 

Hỗ trợ xử lý các vấn đề sau bán hàng nếu có phát sinh 

 

Dữ liệu đăng tải nhiều, báo cáo nhanh và chi tiết 

Giúp DN cung cấp tất cả thông tin (chữ, hình ảnh, 
Video..)  tin đến NTD => Là công cụ QC hiệu quả 



Tính năng của hệ thống 

Nâng cấp, chỉnh sửa nhanh – dễ dàng 

Hệ thống sử dụng rộng rãi tại 12 
Quốc gia => Hỗ trợ xuất khẩu tại 
các thị trường khó tình 

Quản lý bán hàng, quản lý kho 

Theo dõi, định vị sản phẩm 



IV. LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG AGRICHECK 

  Agricheck đóng vai trò là cầu nối uy tín đảm bảo cho chất lượng hàng hóa, 
bảo vệ thương hiệu của nhà sản xuất đến với tay người tiêu dùng. 

 

  Agricheck hỗ trợ  trong việc quản lý, điều hành, báo cáo truy xuất nội bộ 
nguồn gốc chất lượng hàng hóa, tiết kiệm tối đa chi phí quản lý  và xử lý 
hiệu quả các vấn đề phát sinh sau bán hàng. 

 

  Agricheck giúp tăng cường hiệu quả truyền thông và bán hàng, nâng cao 
giá trị sản phẩm phát triển thương hiệu ở thị trường trong nước và quốc tế. 

 

  Đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về mặt pháp lý đối 
với sự minh bạch thông tin và chất lượng hàng hóa. Khởi nguồn cho việc 
tạo dựng niềm tin ban đầu nơi khách hàng. 

ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP    



Lợi ích sử dụng Agricheck 

 Agricheck: Khác với các loại tem truyền thống, tem Agricheck trên sản phẩm có 

thể truyền tải mọi thông tin, mọi thông điệp và mọi sự tương tác mà doanh nghiệp 

mong muốn tới người dùng. 

 

  Agricheck: Nhờ khả năng truy vết khi khách hàng quét mã, AgriCheck giúp 

doanh nghiệp thực hiện re-marketing (tiếp thị lại).  

ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP    



Lợi ích khi sử dụng Agricheck 

 Agricheck là công cụ – phương tiện giúp cho các nhà quản lý 
kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hóa, quản lý nguồn gốc xuất 
xứ, đối chiếu một cách nhanh chóng, đơn giản và hiệu quả. 

 

 Agricheck hỗ trợ các cơ quan chức năng dễ dàng phát hiện, 
xử lý các lô hàng kém chất lượng, hàng nhái hàng giả, lưu 
thông trên thị trường. 

 

 Agricheck chung tay cùng các nhà quản lý đấu tranh, phát 
hiện…đẩy lùi vấn nạn buôn lậu, gian lận thương và hàng giả. 

 

ĐỐI VỚI NHÀ QUẢN LÝ    



Lợi ích khi sử sụng Agricheck 

 Agricheck giúp người tiêu dùng có cơ hội được tiếp 
cận một hệ thống  thông tin minh bạch, đầy đủ chính xác 
truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm hàng hóa. 

 

Agricheck giúp bảo vệ người tiêu dùng tránh mua phải 
hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, tiết kiệm chi 
phí, xứng đáng với túi tiền bỏ ra, yên tâm khi mua sắm. 

 

 Agricheck chung tay bảo vệ lợi ích cộng đồng người 
tiêu dùng, vì cuộc sống an toàn hơn, thông minh hơn. 

ĐỐI VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG    



V. VẬN HÀNH KHAI THÁC HỆ THỐNG  



1. Nhập liệu thông tin 



1. Nhập liệu thông tin 

 



1. Nhập liệu thông tin 

 

Tạo danh mục sản 
phẩm theo mô hình 

cây thư mục 



1. Nhập liệu thông tin 

 



1. Nhập liệu thông tin 

 

Nhập liệu toàn bộ 
các thông tin về 
sản phẩm không 
giới hạn trên hệ 

thống 



1. Nhập liệu thông tin 

 



1. Nhập liệu thông tin 

 

Nhập liệu thông 
tin nhà cung cấp 

sản phẩm 



1. Nhập liệu thông tin 

 



1. Nhập liệu thông tin 

 

Nhập liệu thông tin 
về kho hàng 



1. Nhập liệu thông tin 

Cách lấy tọa độ vị trí Google 



1. Nhập liệu thông tin 



1. Nhập liệu thông tin 

 



1. Nhập liệu thông tin 

 

Nhập liệu quản lý về các 
lô hàng  



1. Nhập liệu thông tin 

 

Nhập liệu quản lý thông 
tin về quy cách đóng gói 



2. Kích Hoạt sản phẩm 

 



2. Kích Hoạt sản phẩm 

Trường hợp kích hoạt bằng đầu đọc, hoặc copy từng mã  



2. Kích Hoạt sản phẩm 

Trường hợp kích hoạt đồng loạt bằng file Excel 



2. Kích Hoạt sản phẩm 

Bảng mã ký tự được sinh 
ra ngẫu nhiên và cá biệt 
bởi hệ thống. 

 

Tương ứng với các mã 
Qrcode được in ấn và sản 
xuất 

 

Số Seri để hỗ trợ cho việc 
kiểm soát, trực quan 



2. Kích Hoạt sản phẩm 

 TH1: Lựa chọn trực tiếp từng sản phẩm muốn sửa thông tin  



2. Kích Hoạt sản phẩm 

 TH1: Lựa chọn trực tiếp từng sản phẩm muốn sửa thông tin  



2. Kích Hoạt sản phẩm 

 Hoặc lựa chọn chức năng sửa trong menu 



2. Kích Hoạt sản phẩm 

 TH2: Nhập mã muốn sửa 



2. Kích Hoạt sản phẩm 

 TH3: Sửa đồng loạt từ file Excel 



3. Quản lý kho hàng 

 Cho phép thực hiện các lựa chọn tìm kiếm, báo cáo thống kê nâng 
cao 



3. Quản lý kho hàng 

 Điều chuyển hàng hóa giữa các kho  



3. Quản lý kho hàng 

 Kiểm soát các vị trí đã check sản phẩm 



3. Quản lý kho hàng 

 Kiểm soát các vị trí đã check sản phẩm 



3. Quản lý kho hàng 

 Kiểm soát các vị trí đã check sản phẩm 



3. Quản lý kho hàng 



3. Quản lý kho hàng 

Báo cáo thống kê chi tiết theo Từng lô hàng hóa 



3. Quản lý kho hàng 

Báo cáo thống kê chi tiết các Đại lý theo Từng lô hàng hóa 



4. Quản lý bán hàng 

Lập các hóa đơn bán buôn, từng mã hàng hóa cá biệt thông 
qua đầu đọc hoặc xuất đồng loạt qua lựa chọn Excel 



4. Quản lý bán hàng 

Lập các hóa đơn bán lẻ, từng mã hàng hóa cá biệt thông 
qua đầu đọc hoặc xuất đồng loạt qua lựa chọn Excel 



4. Quản lý bán hàng 

Lập các hóa đơn bán lẻ, từng mã hàng hóa cá biệt thông 



4. Quản lý bán hàng 

Quản lý khách hàng 



4. Quản lý bán hàng 

Phân chia và quản lý theo các khu vực 



4. Quản lý bán hàng 

Quản lý công nợ theo từng đơn hàng – Từng khách hàng 



4. Quản lý bán hàng 

Theo dõi công nợ 



4. Quản lý bán hàng 

Thu chi tiền mặt – thu chi ngân hàng 



4. Quản lý bán hàng 

Tổng hợp thu chi 



VI. CÁCH ÁP DỤNG AGRICHECK 

Cách 1: Dán con tem có in 

mã QR code vào bao bì sản 

phẩm.(áp dụng cho các 

doanh nghiệp & tổ chức qui 

mô sản xuất nhỏ & vừa) 

 

 

 Cách 2: In phun mã QR 

code trực tiếp lên bao bì 

sản phẩm (áp dụng cho các 

doanh nghiệp & tổ chức có 

qui mô sản xuất lớn)  



Mã QRcode để tải ứng dụng trên Apple Store, dành 
cho các thiết bị dùng hệ điều hành IOS 

Mã QRcode để tải ứng dụng trên Google play (CH 
play) dành cho thiết bị dùng Android 

+ Truy cập vào kho ứng dụng google (Ch play – đối với các thiết bị dùng HĐH android).  
+ Truy cập kho ứng dụng Apple store đối với các thiết bị dùng HĐH IOS 
Gõ tìm kiếm với từ khóa “Agricheck”, tải về và cài đặt nhanh chóng. 
 
 
Truy cập vào hệ thống website www.agricheck.net; www.giaiphapcongnghe.net   nhấn 
vào các nút tương ứng hiện trên màn hình để dẫn đến đường link tải. 
 
 
Dùng các ứng dụng quét mã QR code như: Zalo, hay Wechat …quét mã dưới để tải. 

Cách 1 

Cách 2 

Cách 3 

Người tiêu dùng tải ứng dụng Agricheck 

http://www.agricheck.net/
http://www.giaiphapcongnghe.net/


Một số hình ảnh thông tin truy xuất 



Một số hình ảnh thông tin truy xuất 



• Nhãn miền thiết 

 

 

 

 

•  Chanh vàng Hà Oanh 

• Nghệ minh Châu 

VII. MỘT SỐ SẢN PHẨM ÁP DỤNG 

Hưng Yên 



VII. MỘT SỐ SP ÁP DỤNG AGRICHECK 

Hòa Bình 

• Chanh – Nông trại Hữu 
cơ Linh Dũng 

 

 

 

 Cam – 
HTX 

Nông 
nghiệp 
Mường 
Động 



VII. MỘT SỐ SP ÁP DỤNG AGRICHECK 

Bắc Cạn 

• Gạo nếp khẩu Nua Lếch 

 

 

 

• Măng khô Mai Lạp 
 
 
 



VII. MỘT SỐ SP ÁP DỤNG AGRICHECK 

Thanh Hóa 

• Nước mắm Lê  Gia 

 

 

 

• Dưa vàng Cty Thiên Trường 36 

 

 

 



VII. MỘT SỐ SP ÁP DỤNG AGRICHECK 

Hà Nội 

• TTNCPT Nông nghiệp CNC – Viện NC Ngô 

 

 

 



VII. MỘT SỐ SP ÁP DỤNG 
AGRICHECK 

Lâm Đồng 

• Cty TNHH Nông trại Trường Phúc 

 

 

 



Giới thiệu chuyển giao Agricheck cho Dupont Pioneer 
Thái Lan. 



VIII. QUY TRÌNH TRIỂN KHAI 

 

 

 



VIII. QUY TRÌNH TRIỂN KHAI 

 

 

 

Bước 1: Khách hàng có nhu cầu Liên hệ Hotline: 

0981.85.85.99 - 0222 3893 528 (máy lẻ 106) hoặc 

email: cskh@daithanhtech.com. 

Bước 2: Chúng tôi xử lý và phản hồi thông tin chậm nhất 30 

phút kể từ khi tiếp nhận, khách hàng sẽ nhận được báo giá 

form đăng ký và mẫu hợp đồng. 

Bước 3: Sau khi ký hợp đồng và cung cấp form đăng ký, bộ 

phận kỹ thuật sẽ hỗ trợ hướng dẫn việc cung cấp thông tin để 

nhập liệu sản phẩm. Thời gian hoàn thiện form thông tin không 

quá 8h làm việc. tin. Thời gian tải và cài đặt ứng dụng không 

quá 60s. 

mailto:cskh@daithanhtech.com


VIII. QUY TRÌNH TRIỂN KHAI 

 

 

 

Bước 4: Thời gian nhập liệu lên hệ thống Agricheck không 

quá 8h làm việc Chúng tôi có thể hỗ trợ nhập liệu nếu có yêu 

cầu hỗ trợ. 

Bước 5: Thời gian in tem tối đa 1 ngày (số lượng ≤ 1 triệu tem 

theo mẫu hệ thống) Kể từ thời điểm ký hợp đồng, thời gian 

khách hàng nhận được tem không quá 72h trên toàn lãnh thổ 

Việt Nam. Hướng dẫn kích hoạt tại cơ sở của doanh nghiệp, 

hoặc chúng tôi sẽ hỗ trợ kích hoạt nếu có yêu cầu. 

Bước 6: Thông qua hệ thống 

website: http://agricheck.net ; http://giaiphapcongnghe.net  và 

kho ứng dụng google play (Hệ điều hành Android); Apple 

store (Hệ điều hành IOS) tải và cài đặt ứng dụng để check 

thông tin. 

http://agricheck.net/
http://giaiphapcongnghe.net/


VIII. QUY TRÌNH TRIỂN KHAI 



VIII. QUY TRÌNH TRIỂN KHAI 



Liên hệ làm việc 

 

CÔNG TY CP ĐẠI THÀNH 

 

Đ/C: Số 4, Phố Dã Tượng – Đường Lê Văn Thịnh – P. Suối Hoa – TP Bắc Ninh 

Số điện thoại: 02224 893 528 – máy lẻ 106 

Hotline: 0981 85 85 99 
Email: cskh@daithanhtech.com  - liem.le@daithanhtech.com  

Wedsite: www.giaiphapcongnghe.net  

 

 

mailto:cskh@daithanhtech.com
mailto:liem.le@daithanhtech.com
http://www.giaiphapcongnghe.net/



