


Tiện ích

KHÔNG CẦN SỬ DỤNG OTP

Chỉ cần vuốt màn hình để duyệt. 
Không cần nhập mã OTP

BẢO MẬT TỐT HƠN

Giảm rủi ro lộ thông tin nhạy cảm. 

Dễ dàng kiểm tra thông tin trên di 
động trước khi duyệt.

KHÔNG SMS

Không phụ thuộc tin nhắn SMS để

xác thực. Không còn lo lắng khi du 
lịch, công tác ngoại quốc.

TIỆN DỤNG

Thông báo hoạt động sẽ hiển thị

trên màn hình di động. Không mất
thời gian tìm ứng dụng

DBS IDEAL digital token+là gì?

IDEAL digital token+(TBBMS) là phương thức

đăng nhập và xác thực giao dịch trực tuyến mới, 

đơn giản và bảo mật. 

Sử dụng TBBMS mới, quý khách chỉ cần vuốt màn

hình điện thoại để đăng nhập và duyệt thanh toán

mà không cần nhập mã OTP.

Phương thức hoạt động?

DESKTOP:
Chọn “Xác thực ngay”

MOBILE:

Xác nhận và “vuốt” để
duyệt

DESKTOP:

Thanh toán duyệt thành
công



Tải phiên bản mới nhất của DBS IDEAL 

https://itunes.apple.com/sg/app/dbs-ideal-mobile/id445770685?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dbs.ideal&hl=en_SG


Cài đặt TBBMS



Đăng nhập DBS IDEAL trên di động để kích hoạt

Cập nhập DBS IDEAL app lên phiên bản mới nhất từ Appstore

Chọn “IDEAL Mobile 
Banking Login” để nâng cấp

Đăng nhập tài khoản Chọn “Continue” để nâng cấp
TBBMS

Nâng cấp thành công. 
Quý khách có thể sử dụng các
chức năng mới của TBBMS.



Đăng nhập web IDEAL với TBBMS

Sử dụng ideal.dbs.com và
đăng nhập

Chọn “Xác thực ngay”.

Thông báo đăng nhập sẽ gửi đến di động đã đăng
ký. 

Nhấn vào thông báo để tiếp tục.

(Ghi chú: phải bật chức năng nhận thông báo từ DBS 
IDEAP app trước) 

Kiểm tra và xác nhận
hoạt động đăng nhập.

“Vuốt” để xác thực
đăng nhập.

Đăng nhập thành công
qua IDEAL Web.

Quý khách có thể tắt
IDEAL Mobile App.

ideal.dbs.com


Duyệt thanh toán trên web IDEAL với TBBMS

Chọn thanh toán cần duyệt và nhấn Duyệt.

Chọn “Duyệt ngay”.

Thông báo duyệt thanh toán sẽ gửi đến di động đã
đăng ký. 

Nhấn vào thông báo để tiếp tục.

(Ghi chú: phải bật chức năng nhận thông báo từ DBS 
IDEAP app trước) 

Sử dụng Touch ID hoặc
Face ID hoặc mã PIN 
khóa TBBMS để kích
hoạt TBBMS của di 
động.

Duyệt thanh toán thành
công qua IDEAL Web.

Quý khách có thể tắt
IDEAL Mobile App.

Kiểm tra và xác nhận
hoạt động duyệt và các
thông tin chi tiết.

“Vuốt” để xác thực
duyệt thanh toán.



Disclaimer

The document is published by DBS Bank Ltd – Ho Chi Minh City Branch. ('DBS HCM') for DBS IDEAL customers and is for 
information only. 

The information in this document is property of DBS and is protected by applicable intellectual property laws. No reproduction, 
sale, distribution, publication, broadcast, circulation, modification, dissemination, or commercial exploitation of such 
information in any manner is permitted. 

DBS HCM accepts no liability for any losses or damages (including direct, special, indirect, consequential, incidental or loss of 
profits) of any kind arising from or in connection with any reliance and/or use of the information in the User Manual. 

DBS HCM Reserves the right to amend the information in this document. 
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