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Ngày 10/03/2018 sắp tới, Công ty Cổ phần Quản lý Tài Sản Số ( Digital Asset Management
Holding - DAMH) đã chính thức công bố và mở bán cổ phần VNDS đây một hoạt động nằm trong chuỗi
dự án VNDC được đồng sáng lập bởi các công ty: Công ty cổ phần TRUSTpay - đơn vị tiên phong trong
lĩnh vực Fintech tại VN thành lập từ 2009, Công ty cổ phần điện tử kinh tế Việt Nam - Vinagroups, đơn
vị tiên phong điện tử hóa kinh tế, Công ty cổ phần đầu tư HVA được niêm yết sàn chứng khoán Hà Nội
(mã giao dịch HVA)…, một tín hiệu đáng mừng dành cho các nhà đầu tư, bởi lẽ đây là một dự án về tài
sản số được xây dựng dựa trên nền tảng Blockchain một công nghệ đột phá sẽ mở ra một xu hướng ứng
dụng tiềm năng góp mặt trong rất nhiều lĩnh vực như: tài chính ngân hàng, bán lẻ, vận chuyển hàng hóa,
sản xuất & viễn thông….trong đó, công nghệ blockchain đóng vai trò như một hợp đồng thông minh rất
minh bạch, không thể nào làm giả hay bị phá vỡ, hệ thống bảo mật dữ liệu an toàn tuyệt đối. Chính vì
những ưu điểm trên mà Blockchain được kỳ vọng sẽ tạo được niềm tin, sự tiện ích, phù hợp với thời đại
kĩ thuật số hiện nay.
Nắm bắt được xu thế đó DAMH đã cho ra đời một sản phẩm mang tên VNDC ( Digital contract –
hợp đồng điện tử) là thỏa thuận có giá trị trong một thời gian nhất định giữa các chủ thể sở hữu hợp đồng
đó. Tùy vào thỏa thuận giữa hai bên, hợp đồng sẽ có giá trị và thời gian thu hồi tương ứng với giá trị thỏa
thuận đó. Người nắm giữ hợp đồng điện tử VNDC được các quyền trao đổi, cầm cố hợp đồng với các loại
tài sản tương đương hoặc tất toán hợp đồng và nhận về tiền mặt trong thẻ ngân hàng hoặc tài khoản, cùng
với việc ứng dụng công nghệ Blockchain ( dự kiến sẽ phát triển trên nền tảng Stellar) để quản lý thì độ an
toàn và niềm tin vào VNDC sẽ ngày càng vững chắc (dự kiến sẽ được phát ngày ngay sau khi đợt mở bán
cổ phần VNDS kết thúc).
Tuy nhiên, vấn đề được quan tâm hơn hết vẫn là ứng dụng của VNDC? việc này sẽ được các nhà
phát triển dự án tận dụng triệt để với ứng dụng VNDC wallet đây sẽ là một giải pháp tối ưu bởi tất cả các
giao dịch, thanh toán sẽ được đáp ứng thông qua việc liên kết với một loạt hệ thống thanh toán các ngân
hàng và tổ chức thẻ (VISA/Master) giúp người dùng có thể chuyển, nạp rút tiền thông qua Internet
banking, hoặc sử dụng thẻ để thanh toán, liên kết với các loại tài sản số khác như Bitcoin, Etherium...dễ
dàng chuyển đổi với giá thời gian thực, tích hợp giải pháp Tap&Go với chip NFC, Tích hợp giải pháp
Scan&Go với mã vuông QR, và rất nhiều dịch vụ giá trị gia tăng đi kèm do các đối tác thứ 3 cung cấp.
Mặt khác, các nhà đồng sáng lập dự án VNDC là các công ty đang dẫn đầu về công nghệ, dịch vụ,
đầu tư và thương mại như cùng với sự bảo trợ của các ngân hàng uy tín: Sacombank, ABbank….góp phần
khẳng định sự vượt trội và tính ưu việt của mình so với các dự án khác.
VNDC sẽ là một dự án mang tầm ảnh hưởng đến tất cả các loại hình dịch vụ, thanh toán một giải
pháp tối ưu dành cho giới đầu tư.
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