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Chào mừng Quý công ty đến với màn hình được thiết kế mới
trên hệ thống ngân hàng trực tuyến IDEAL của chúng tôi!

Những cải tiến được áp dụng nhằm nâng cao khả năng
dễ đọc và đưa ra trải nghiệm toàn vẹn, trơn tru!

Tại DBS, chúng tôi luôn luôn mong muốn nâng cao trải nghiệm của người
sử dụng ngân hàng trực tuyến. Bằng việc nghiên cứu và thử nghiệm khả
năng ứng dụng, một màn hình chuyển tiền tiên tiến hàng đầu với tên gọi
IDEAL đã được giới thiệu để hỗ trợ các giao dịch hằng ngày của công ty. 

Những tính năng nâng cao này bao gồm:

Bắt đầu từ tháng 4 năm 2018, Quý công ty có thể thử màn hình mới nâng cao của
chúng tôi trên IDEAL 
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Mục lục
Các loại giao dịch

01 Thực hiện chuyển tiền đến một người thụ hưởng
(chuyển tiền trong nước và quốc tế) 

4

02 Chuyển tiền đến nhiều người thụ hưởng
(Chuyển tiền hàng loạt)

11

Quản lý giao dịch

03 Phê duyệt của tôi
(Xem và duyệt lệnh)

16

Dịch vụ dữ liệu

04 Dịch vụ dữ liệu 20
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Bước 1: Chuyển từ
Chọn tài khoản ngân hàng, loại tiền và số tiền

Chọn tài khoản ngân hàng trong danh sách tài khoản đã được lưu trong hệ thống.

Dễ dàng tìm kiếm tài khoản của công ty sử
dụng hộp thoại tìm kiếm động IDEAL 

Chọn loại tiền chuyển và nhập số tiền chuyển.
Loại chuyển tiền sẽ được hiển thị dựa vào lựa
chọn về loại tiền và số tiền của công ty.

Thanh tóm tắt giao dịch chuyển
khoản sẽ hiển thị ngay thông tin và
cho bạn biết thời gian dự kiến người
thụ hưởng sẽ nhận được tiền
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01 Thực hiện chuyển tiền
Chuyển tiền trong nước hoặc quốc tế bằng bất cứ loại tiền tệ nào: Chuyển khoản giữa các tài
khoản tại DBS, Chuyển tiền ưu tiên trong hệ thống DBS, Chuyển tiền nước ngoài, hoặc Chuyển
tiền trong nước

Bước 2: Chuyển đến
Lựa chọn người thụ hưởng hiện có hoặc tạo người thụ hưởng mới

Lựa chọn người thụ hưởng hiện có hoặc tạo người thụ hưởng mới

Lựa chọn 1: Lựa chọn một người thụ hưởng hiện có

Dễ dàng tìm kiếm người thụ hưởng hiện có sử dụng từ khóa với
hộp thoại tìm kiếm động trên IDEAL.
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Lựa chọn 2a:  Tạo người thụ hưởng mới - Chuyển tiền đến một ngân hàng trong nước
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Chọn Việt Nam ở mục Quốc gia.
.

Nhập tên của cá nhân hoặc
công ty mà bạn chuyển tiền
đến.

Chọn ngân hàng DBS hoặc ngân hàng
khác.

Nhập từ đầu tiên của tên ngân
hàng. Các chi nhánh của ngân
hàng này sẽ hiển thị trong hộp
danh sách. Hoặc nhập mã 8 chữ
số CITAD của ngân hàng.

Dễ dàng tìm kiếm ngân hàng hoặc
chi nhánh ngân hàng mà bạn đang
chuyển tiền đến sử dụng chức năng
tìm kiếm động trên IDEAL.

Quý công ty có lựa chọn đặt tên
nickname khác với tên thật của người
thụ hưởng, trong trường hợp. người
thụ hưởng có nhiều tài khoản ngân
hàng. Tên thật của người thụ hưởng sẽ
được sử dụng nếu bạn không chọn tên
nickname. 

Nhập số tài khoản ngân hàng

Nhấp vào hộp thoại để lưu thông tin 
người thụ hưởng mới cho những lần
chuyển tiền tiếp theo.
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Chọn quốc gia. 

Nhập tên của cá nhân hoặc
công ty mà bạn chuyển tiền
đến.

Nhập địa chỉ

Quý công ty có lựa chọn đặt tên
nickname khác với tên thật của người thụ
hưởng, trong trường hợp. người thụ
hưởng có nhiều tài khoản ngân hàng. Tên
thật của người thụ hưởng sẽ được sử
dụng nếu bạn không chọn tên nickname. 

Lựa chọn nhập thông tin ngân hàng trung
gian của ngân hàng người thụ hưởng, lệnh
chuyển tiền sẽ được thực hiện thông qua 
ngân hàng trung gian đến với người thụ
hưởng.

Nhập từ đầu tiên của tên ngân hàng. 
Ngân hàng với từ này sẽ được hiển
thị trong hộp danh sách. Hoặc, nhập
mã SWIFT BIC của ngân hàng đó. 

Dễ dàng tìm kiếm ngân hàng mà Quý
công ty chuyển tiền sử dụng hộp
thoại tìm kiếm động trên IDEAL.

Nhập số tài khoản ngân hàng

Nhấp vào hộp thoại để lưu thông tin 
người thụ hưởng mới cho những lần
chuyển tiền tiếp theo.

Lựa chọn 2b: Tạo người thụ hưởng mới - Chuyển tiền quốc tế
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Bước 3: Ngày chuyển tiền
Lựa chọn ngày chuyển tiền và ưu tiên. 
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Chú thích: 
1. Ngân hàng sẽ yêu cầu công ty cung cấp chứng từ cho lệnh chuyển tiền quốc tế. 
2. Giá trị chuyển khoản nhỏ hơn 500 triệu VNĐ.
3. Lệnh chuyển tiền ưu tiên sẽ có phí cao hơn lệnh chuyển tiền thông thường.

IDEAL sẽ hiển thị phương thức chuyển tiền được thực hiện dựa trên quốc gia và ngân hàng
của người thụ hưởng mà Quý công ty chọn hay tạo mới. 
• Khi Quý công ty chuyển tiền cho người thụ hưởng có tài khoản DBS trong nước, IDEAL sẽ thực hiện chuyển

tiền dưới hình thức giao dịch chuyển khoản nội bộ trong ngân hàng. 
• Khi Quý công ty chuyển tiền cho người thụ hưởng trong nước bằng tiền đồng, IDEAL sẽ thực hiện chuyển tiền

dưới hình thức giao dịch chuyển tiền trong nước.
• Khi bạn chuyển tiền cho người nhận quốc tế hoặc trong nước bằng ngoại tệ, IDEAL sẽ thực hiện chuyển tiền

dưới hình thức giao dịch chuyển khoản quốc tế [chú thích 1].

Chọn từ 2 lựa chọn về ngày chuyển tiền – ngày sớm
nhất dựa trên thời gian cuối cùng nhận lệnh hoặc lựa
chọn một ngày chuyển tiền trong tương lai (đến 90 
ngày). 

Khi Quý công ty chuyển tiền cho người thụ hưởng trong nước [chú thích 2], Quý công ty có thể chọn từ 2 lựa chọn
chuyển tiền: ‘Ưu tiên’ [chú thích 3] hoặc ‘Thông thường’.

Ngân hàng sẽ thực hiện giao dịch ưu tiên nhanh hơn so với giao dịch thông thường. Thời gian người thụ hưởng
nhận được tiền sẽ phụ thuộc vào ngân hàng người thụ hưởng. Một số ngân hàng chuyển tiền sớm hơn một số
ngân hàng khác. 

Số tiền chuyển tiền sẽ được trích nợ từ tài khoản
công ty trong ngày ngân hàng xử lý giao dịch. 
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Bước 4 & 5: Quy định về mục đích & phí dịch vụ
Chỉ dành cho chuyển tiền quốc tế

Chọn 1 trong 3 lựa chọn về phí ngân hàng dựa trên
thỏa thuận của công ty với người thụ hưởng. 
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Lựa chọn tài khoản ngân hàng giống hoặc khác
cho phí ngân hàng chung (SHA) hoặc chúng tôi
(OUR). 

Chọn mục đích chuyển tiền quốc tế từ danh sách lựa
chọn. Thanh toán cho nhập khẩu được hiển thị mặc
định.

DBS IDEAL
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Bước 5: Tin nhắn và thông tin ghi chú
Cung cấp thông tin chuyển tiền cho người thụ hưởng và người duyệt lệnh

Gửi thông báo cho người thụ hưởng và
cho chính công ty qua email hoặc fax. 
Dịch vụ này không thu phí.

Chỉ dành cho chuyển tiền quốc tế
Bổ sung chỉ dẫn cho DBS để lưu ý khi xử
lý giao dịch chuyển tiền quốc tế.

Đối với số tiền được chuyển tiền cho
người thụ hưởng, vui lòng cung cấp: 

FULLPAY

Chi phí bổ sung có thể áp dụng. 

Nhập thông tin tham khảo cho Quý công ty 
dễ dàng đối chiếu giao dịch trên sao kê
ngân hàng. 

Nhấp vào nút ‘Next’ để xem lại thông tin giao
dịch.

Thông tin chuyển tiền sẽ được lưu và có thể
trích xuất lại từ Trung tâm Chuyển tiền cho
lần chuyển tiếp theo.

Cung cấp thêm ghi chú cho người duyệt
lệnh để họ có thông tin khi duyệt lệnh.

Nhập chi tiết chuyển tiền cho
người thụ hưởng biết mục
đích của giao dịch. 

Lưu lại để chỉnh sửa hoặc thực hiện
lệnh sau đó. 
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Bước 6: Xem trước giao dịch chuyển khoản và gửi lệnh

Kiểm tra chi tiết giao dịch. Nếu bạn cần chỉnh sửa giao dịch, nhấp ‘Edit’.  
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Nhấp 'Submit' để gửi giao dịch đến người
duyệt lệnh.

Nhấp ‘Click’ để chỉnh sửa thông tin 
giao dịch

Chọn lưu thông tin giao dịch này cho
lần thanh toán tiếp theo. Lựa chọn lưu
mẫu lệnh và nhập tên của mẫu lệnh.

Thông tin giao dịch sẽ được lưu và có
thể trích xuất lại từ “Template” cho giao
dịch tiếp theo đến cùng người thụ
hưởng.

Lựa chọn in thông tin giao dịch

Xác nhận
Lệnh thanh toán sẽ được gửi đến Người duyệt lệnh hoặc đến thẳng ngân hàng (nếu lệnh không cần duyệt)
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Bước 1: Chuyển tiền từ
Chọn từ tài khoản cần chuyển

02 Chuyển tiền cho nhiều người thụ hưởng
Gửi tiền trong nước cho nhiều người thụ hưởng

Lựa chọn tài khoản ngân hàng từ hộp danh sách hoặc tìm kiếm tên tài
khoản hoặc số tài khoản.

. 

Bước 2: Chuyển tiền đến
Lựa chọn người thụ hưởng và thêm chi tiết giao dịch

Lựa chọn người thụ hưởng hiện có hoặc tạo người thụ hưởng mới

Lựa chọn 1: Lựa chọn một người thụ hưởng hiện có

Quý công ty có thể thêm cùng người thụ hưởng bằng
cách nhấp nút ‘+’.

Dễ dàng tìm kiếm người thụ hưởng hiện có sử dụng từ khóa với
hộp thoại tìm kiếm động trên IDEAL.

Chỉ sẵn có tài khoản tiền trong nước. Quý công ty có thể xem được số dư
tài khoản được lựa chọn.

DBS IDEAL
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Lựa chọn 2a:  Tạo người thụ hưởng mới

Quý công ty có lựa chọn đặt tên nickname khác với tên thật
của người thụ hưởng, trong trường hợp. người thụ hưởng
có nhiều tài khoản ngân hàng. Tên thật của người thụ
hưởng sẽ được sử dụng nếu bạn không chọn tên nickname. 

Nhấp ‘Add payee’ để chuyển tiền cho người
thụ hưởng này

Nhập tên của cá nhân hoặc công ty mà
bạn chuyển tiền đến.

Nhấp vào hộp thoại để lưu thông tin người thụ
hưởng mới cho những lần chuyển tiền tiếp theo.

Nhập từ đầu tiên của tên ngân hàng. Các
chi nhánh của ngân hàng này sẽ hiển thị
trong hộp danh sách. Hoặc nhập mã 8 
chữ số CITAD của ngân hàng.

Dễ dàng tìm kiếm ngân hàng hoặc chi 
nhánh ngân hàng mà bạn đang chuyển
tiền đến sử dụng chức năng tìm kiếm
động trên IDEAL.
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Bước 3: Ngày chuyển tiền
Lựa chọn ngày chuyển tiền và ưu tiên.

Nhập số tiền chuyển. 

Gửi thông báo cho người thụ hưởng và
cho chính công ty qua email hoặc fax. 
Dịch vụ này không thu phí.

Nhập thông tin chuyển tiền
để cho người thụ hưởng biết
chi tiết giao dịch. 

Nhấp nút 'Show optional details' sẽ mở
rộng thêm nhiều trường chuyển tiền.

Chọn từ 2 lựa chọn về ngày chuyển tiền – ngày sớm nhất dựa trên
thời gian cuối cùng nhận lệnh hoặc lựa chọn một ngày chuyển
tiền trong tương lai (đến 90 ngày). 
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Bước 4: Tham chiếu giao dịch
Nhập tham chiếu lô chuyển tiền để dễ dàng đối chiếu

Bước 5: Xem trước giao dịch chuyển khoản và gửi lệnh

Nhập số tham chiếu nội bộ và một mã số của lô chuyển
tiền cho Quý công ty dễ dàng nhận diện giao dịch. Mã số
của lô chuyển tiền hiển thị ở trên sao kê tài khoản ngân
hàng để cho công ty dễ dàng nhận diện giao dịch.

Nhấp vào nút ‘Next’ để xem lại thông tin giao
dịch.. 

Kiểm tra chi tiết giao dịch.

Nhấp 'Submit' để gửi giao dịch đến
người duyệt lệnh.

Thông tin chuyển tiền sẽ được lưu và có thể trích xuất
lại từ Trung tâm Chuyển tiền cho lần chuyển tiếp theo.

Lưu lại để chỉnh sửa hoặc thực hiện lệnh sau đó. 

Nhấp ‘Click’ để chỉnh
sửa thông tin giao dịch

Chọn lưu thông tin giao dịch này cho
lần thanh toán tiếp theo. Lựa chọn lưu
mẫu lệnh và nhập tên của mẫu lệnh.

Thông tin giao dịch sẽ được lưu và có
thể trích xuất lại từ “Template” cho giao
dịch tiếp theo đến cùng người thụ
hưởng.

DBS IDEAL



15

Chuyển lương cho nhân viên và lương cho nhân sự cấp quản lý cũng có thông tin và trường giao
dịch tương tự.

Nhấp ‘Click’ để chỉnh sửa
thông tin giao dịch

Xác nhận

Lệnh thanh toán sẽ được gửi đến Người duyệt lệnh hoặc đến thẳng ngân hàng (nếu lệnh không cần duyệt)
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03 Phê duyệt của tôi
Xem và duyệt lệnh.
. Tổng quan

Tìm kiếm động và lựa chọn lọc để dễ dàng thấy được và duyệt lệnh

Lựa chọn và hộp thoại
tìm kiếm động cho Quý
công ty dễ dàng tìm
kiếm giao dịch cần phê
duyệt

Mỗi trường có thể được
lọc theo thứ tự bảng
chữ cái từ trên xuống
dưới hoặc từ dưới lên
trên.

Lựa chọn tải về dưới
định dạng excel hoặc in 
giao dịch yêu cầu phê
duyệt của Quý công ty.

Nhấp ‘View details’ để xem
thông tin tóm tắt về người
thụ hưởng.

DBS IDEAL
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A. Tìm kiếm động

Lựa chọn để thấy tất cả, đặc biệt phê duyệt hoặc chờ
phê duyệt giao dịch. 

Phê duyệt một phần: Giao dịch yêu cầu thêm người
phê duyệt.

Chờ phê duyệt: Giao dịch chưa được phê duyệt.

B. Các Lựa Chọn Tìm Kiếm Bổ Sung
Công ty có thể lọc chức năng tìm kiếm khi chọn một hoặc nhiều lựa chọn trong số 5 lựa chọn được cài sẵn

Chuyển khoản nội bộ: Chuyển tiền giữa các tài khoản trong cùng ngân hàng DBS trong nước.
Chuyển khoản cùng ngân hàng: Chuyển tiền cho người thụ hưởng có cùng tài khoản ngân hàng DBS trong
nước.
Chuyển khoản giá trị cao: Chuyển tiền cho người thụ hưởng cho ngân hàng trong nước khác với số tiền lớn
hơn 500 triệu đồng hoặc Quý công ty lựa chọn chuyển tiền ưu tiên.
Chuyển khoản giá trị thấp: Chuyển tiền cho người thụ hưởng đến ngân hàng trong nước khác với số tiền nhỏ
hơn 500 triệu đồng.
Chuyển khoản quốc tế: Chuyển tiền cho người thụ hưởng ở nước ngoài. 

Tìm kiếm giao dịch
Tìm kiếm động với lựa chọn lọc

Tìm từ khóa – Tên người thụ hưởng, tên tài khoản, số tài khoản, số tiền, tham chiếu hoặc tên file (đối với giao
dịch được tải lên dưới dạng file).

Nhấp ‘Search’ để hiện thị giao
dịch cần phê duyệt sau khi đưa
ra lựa chọn tìm kiếm.

Nhấp 'Show additional filters’.

Lựa chọn từ hộp danh sách.

Hiện thị giao dịch theo lựa chọn ngày chuyển tiền. Ngày chuyển khoản trong vòng 3 tháng
tính từ thời điểm hiện tại được hiển thị mặc định.

Filters

a. Tổ chức:

b. Ngày chuyển khoản:

c. Loại giao dịch:

d. Phương thức chuyển tiền:
e. Tài khoản:

Hiện thị giao dịch theo Công ty. Giao dịch này áp dụng nếu Quý công ty phê duyệt chuyển
tiền cho nhiều hơn một công ty trong Tập đoàn. 

Hiển thị giao dịch theo loại giao dịch. Thấy 5 loại hình giao dịch dưới đây.

Hiển thị giao dịch được tạo ra sử dụng màn hình IDEAL hoặc thông qua một file được tải lên. 

Hiển thị giao dịch theo số tài khoản ngân hàng.



Duyệt giao dịch
Duyệt một hoặc nhiều giao dịch với một cú nhấp chuột
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Nhấp một hoặc nhiều giao
dịch cần duyệt. Hoặc nhấp vào
hộp thoại bên cạnh ‘Transfer 
Date’ để lựa chọn giao dịch
trên màn hình. 

Ảnh chụp số dư tài khoản và số
tiền chuyển sẽ được rút từ tài
khoản ngân hàng.

2 lựa chọn để lấy được phản
hồi của lệnh phê duyệt giao
dịch:
a. Tin nhắn đến điện thoại

di động.
b. Mã số trên ứng dụng điện

thoại hoặc thiết bị bảo
mật. 

Nhấp ‘Approve’ để duyệt một
hoặc nhiều giao dịch bằng một
cú nhấp chuột. 

Nhập ‘Response’ và nhấp
‘Approve’ 

DBS IDEAL



Từ chối giao dịch
Từ chối một lệnh hoặc nhiều lệnh bằng một cú nhấp
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Thông báo nhân viên thực hiện
chỉnh sửa thông tin giao dịch
trước khi nhấp ‘Reject’. 

Nhấp ‘Reject’ cho một hoặc nhiều
giao dịch bằng một cú nhấp
chuột. 

DBS IDEAL



Bước 1: Tải dữ liệu lên IDEAL
Sử dụng Dịch vụ dữ liệu> Tải dữ liệu
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04 Dịch vụ dữ liệu
Gửi tập tin dữ liệu về lệnh thanh toán bằng bất cứ đơn vị tiền tệ , chuyển đi trong nội địa hoặc
quốc tế. Hoặc gửi yêu cầu thanh toán lương cho nhân viên theo danh sách.

Nhấp ‘Upload File’

Nhấp vào và chọn loại giao
dịch phù hợp

Chọn ‘Universal File Format’

Nhấp ‘Browse’ để chọn tập tin cần tải

lên

Chọn ‘No’ cho Test File

Chọn ‘By Transaction’ hoặc ‘By
File’, tùy theo yêu cầu phê duyệt

Lệnh thanh toán sẽ được chuyển đến cho Người phê duyệt để duyệt. Trạng thái giao dịch sẽ là
‘Pending Approval’.

DBS IDEAL



Disclaimer

Tài liệu này được công bố bởi Ngân hàng DBS Bank Ltd – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh 
(“DBS HCM”) dành cho khách hàng sử dụng DBS IDEAL và chỉ nhằm mục đích cung
cấp thông tin. 

Thông tin trong tài liệu này là tài sản của DBS HCM và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí
tuệ có liên quan. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, trao đổi, lưu thông, xuất bản, 
phát thanh, lưu hành, sửa chữa, phổ biến hoặc khai thác thương mại đối với thông
tin này. 

DBS HCM không chấp nhận bất cứ trách nhiệm pháp lý liên quan đến mất mát hoặc
thiệt hại dưới mọi hình thức nào (bao gồm tổn thất trực tiếp, đặc biệt, gián tiếp, cố ý 
hoặc vô ý) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc dựa trên hoặc/và sử dụng thông tin 
của Cẩm nang sử dụng.

DBS HCM bảo lưu quyền được sửa chữa thông tin trong tài liệu này. 

© 2018 Ngân hàng DBS Bank Ltd. Bảo lưu mọi quyền.
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