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01 Đăng nhập lần đầu
Có 2 cách để đăng nhập IDEAL, Ngân Hàng Doanh Nghiệp Trực Tuyến của DBS:

1. Sử dụng link https://ideal.dbs.com
2. Sử dụng link www.dbs.com. Và chọn ‘Login to DBS IDEAL’ trong phần Login

Chọn để nhận mã xác thực (OTP) được gửi
đến bằng địa chi email hay số di động được
đăng ký.

Đăng nhập vào IDEAL bằng thông tin được cung
cấp trong thư chào từ DBS và nhấn ‘Login’.

Nhập mã xác thực 6 chữ số được gửi đến
số di động hoặc email được chọn.

Nhập 6 chữ số mật mã mới, theo tùy chọn của quý
khách 2 lần.

Chọn ‘Update Login PIN’

Nếu quý khách đăng ký Thiết bị bảo mật (TBBM) vật lý
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Nhập mã seri của TBBM vật lý. Mã seri có thể
thấy ở phần mặt sau của TBBM

Nếu quý khách có quyền phê duyệt giao dịch, vui
lòng làm theo hướng dẫn ở bước 2 trên màn hình
để lấy mã xác thực đăng nhập.

Nhấn nút đỏ trên TBBM để hiện thị mã xác
thực đăng nhập và nhập mã này vào

Chọn ‘Register your Security Device’

Tải ứng dụng DBS IDEAL vào điện thoại di động.
(App Store cho iPhone hoặc Google Play Store cho các dòng Android).

Quý khách vẫn có thể sử dụng ứng dụng TBBM Số khi thay đổi sim điện thoại (trong
trường hợp đi công tác, du lịch)

TBBM Số chỉ được đăng ký trên 1 điện thoại tại 1 thời điểm.

Nếu bạn cần thay thế điện thoại, vui lòng tải ứng dụng DBS IDEAL vào điện thoại mới.
Đăng nhập vào DBS IDEAL và thực hiện bước chuyển TBBM Số vào điện thoại mới
theo hướng dẫn trên màn hình.

Nếu quý khách đăng ký TBBM Số
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Khởi động ứng dụng, vuốt màn hình và chọn ‘Start’

Chọn ‘First time using IDEAL’.

Chọn ‘Get Started’. 

Đăng nhập vào IDEAL bằng thông tin được cung cấp trong
thư chào từ DBS và nhấn ‘Login’.
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Nhấn dấu mũi tên đỏ. 
Mã xác thực OTP sẽ gửi đến địa chỉ email và sau đó là số di động
đăng ký. 

Nhập mã 6 chữ số OTP gửi vào email đã đăng ký. 
Nhấn ‘Submit’ sau khi nhập OTP.

Nhập mã 6 chữ số OTP gửi vào số di động đã đăng ký. 
Nhấn ‘Submit’ sau khi nhập OTP.
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Nhập lại mã PIN khóa TBBM Số.
Nhấn ‘Confirm’.

Nhập 6 chữ số làm mã PIN khóa TBBM Số.
Nhấn ‘Continue’.

Cài đặt mã PIN khóa TBBM Số. Mã PIN này có thể khác mã PIN 
mở khóa điện thoại

Quý khách cũng có thể sử dụng TouchID để xác thực. Chức
năng này mặc định chọn khi cài đặt.

Nhấn ‘Continue’.

Nhập mã PIN đăng nhập mới.
Xác nhận mã PIN mới.. 
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Nhấn ‘Go to notification settings’ để bật nhận thông báo từ
ứng dụng DBS IDEAL.

Nhấn ‘Continue
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