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1. Giới thiệu

Cách thức tương tác của người sử dụng dịch vụ với ngân 
hàng đã thay đổi trong nhiều năm qua. Internet và ứng dụng 
của các ngân hàng trên điện thoại thông minh là các phương 
thức chủ yếu mà khách hàng giao dịch với các ngân hàng. 
Trong tương lai gần, khách hàng có thể tương tác với các 
ngân hàng bằng các ứng dụng kỹ thuật số của bên thứ ba qua 
các dịch vụ của Open Banking. Open Banking đang thay đổi 
cách chúng ta mua sắm, thanh toán hoặc quản lý tài chính 
của mình. Điều này làm cho việc thanh toán dễ dàng hơn so 
với cách thức truyền thống. Open Banking có thể được định 
nghĩa là một mô hình trong đó dữ liệu ngân hàng được chia 
sẻ thông qua API cho các nhà phát triển bên thứ ba xây dựng 
các ứng dụng sáng tạo, cung cấp các khả năng nâng cao trên 
thị trường và trải nghiệm khách hàng với mô hình tiếp cận đa 
kênh (Omni channel) tốt hơn,...

Chất xúc tác chính cho hoạt động Open Banking là các 
quy định ở Anh và châu Âu: Tại Vương quốc Anh, Cơ quan 
Cạnh tranh và Thị trường (Competition and Markets Authority 
- CMA) đang thực hiện một gói cải cách sâu rộng cho phép 
khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ chia sẻ dữ liệu của 
họ một cách an toàn với các ngân hàng khác và với các bên 
thứ ba, cho phép so sánh các sản phẩm trên cơ sở yêu cầu 
của mình và quản lý tài khoản tốt hơn; PSD2 đang được triển 
khai trên khắp châu Âu. Các quy định trên trở thành động lực 
cho sự đổi mới. Để tuân thủ Open Banking của Vương quốc 
Anh và PSD2, các ngân hàng sẽ phải cấp quyền truy cập cho 
các bên thứ ba vào dữ liệu tài khoản khách hàng của họ thông 
qua API. API là một kỹ thuật cho phép các tổ chức chia sẻ 
các quy trình kinh doanh, dữ liệu, dịch vụ, ứng dụng của họ 
với các đối tác và các nhà phát triển. Các API không chỉ đơn 
giản là các giao diện kỹ thuật, mà còn là công cụ hỗ trợ để 
tạo ra trải nghiệm hấp dẫn cho khách hàng. Ra mắt nền tảng 
API tương tác sẽ giúp các ngân hàng thiết kế các giải pháp lấy 
khách hàng làm trung tâm, đáp ứng nhu cầu của người tiêu 
dùng kỹ thuật số trong thời đại công nghệ hiện nay.
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Ngân hàng mở (Open 
Banking) là một mô hình 
đổi mới, sáng tạo đối với 

các dịch vụ tài chính tiêu dùng trên 
toàn thế giới, không chỉ từ góc độ 
cạnh tranh mà còn là sự gắn kết 
khách hàng. Các ngân hàng có thể 
cung cấp các dịch vụ cao cấp và 
nhanh chóng như cho phép khách 
hàng quản lý tài chính của họ, đưa 
ra quyết định tốt hơn, tiết kiệm 
tiền,... Sự phát triển của công nghệ 
số, Fintech và Chỉ thị Dịch vụ thanh 
toán sửa đổi (Payment Services 
Directive - PSD2) của Liên minh 
châu Âu đã buộc các ngân hàng 
phải có hướng đi mở. Bằng cách 
sử dụng Giao diện lập trình ứng 
dụng (Application Programming 
Interface - API), các ngân hàng có 
thể chuyển đổi hệ thống cốt lõi để 
đổi mới, tích hợp với cơ cấu nội bộ, 
với các đối tác bên ngoài một cách 
đơn giản hơn, an toàn và được 
kiểm soát. Bài viết cung cấp thông 
tin tại sao API mở là nền tảng của 
Open Banking, các giá trị tạo ra khi 
sử dụng API mở, các tiêu chuẩn hóa 
API, kiến trúc để xây dựng Open 
Banking và những thách thức mà 
các ngân hàng phải đối mặt trong 
việc triển khai Open Banking. 
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2. API mở cho Open Banking

Phạm vi trợ năng của API có thể 
đóng hoặc mở. Nếu các API chỉ có 
thể truy cập được bên trong hệ thống, 
gọi là API đóng (Closed API) và nếu 
có thể được truy cập từ bên ngoài tổ 
chức, chúng được gọi là API mở (Open 
API). API mở không có nghĩa là bất kỳ 
ai cũng có thể truy cập vào hệ thống 
với sự tự do lựa chọn, can thiệp, mà 
luôn có một số ràng buộc và kiểm soát 
từ phía ngân hàng. Phạm vi của các 
API được mô tả tại Bảng 1.

API là nền tảng cơ bản của Open 
Banking nên không thể xây dựng các 
sản phẩm và dịch vụ mới nếu không sử 
dụng API mở. Nhiều tổ chức sử dụng 
API nội bộ để cải thiện luồng thông tin 
giữa các hệ thống cũ. Các yêu cầu của 
PSD2 về việc mở tài khoản và API thanh 
toán trong các dịch vụ tài chính là một 
bước quan trọng đối với Open Banking, 

nó mang lại tiềm năng to lớn cho các 
ngân hàng và các tổ chức tài chính 
khác để tạo ra các giải pháp mới. Hệ 
sinh thái mới không chỉ bao gồm các 
tổ chức tài chính, mà còn bao gồm các 
nhà bán lẻ, các công ty công nghệ cao, 
mạng xã hội, nền tảng cung ứng cộng 
đồng và bất cứ thứ gì có thể liên quan 
đến thông tin hoặc giao dịch tài chính. 
Trong hệ sinh thái mới này, các API cần 
phải dễ tìm, dễ hiểu và dễ sử dụng. Các 
ngân hàng không chỉ cung cấp API cho 
các đối tác và bên thứ ba sử dụng mà 
còn phải biết tận dụng các API do các 
tổ chức tài chính khác chia sẻ để làm 
phong phú thêm dịch vụ của mình.

3. Các giá trị tạo ra khi sử dụng 
API mở

Các tổ chức khi sử dụng API đã tạo 
ra nhiều giá trị cho khách hàng và các 
mô hình kinh doanh mới cùng với việc 
nâng cao doanh thu (trực tiếp hoặc 

thông qua đồng sáng tạo với các đối 
tác). Có thể kể đến một số cách để sử 
dụng các API mở:

Trao quyền cho bên thứ ba tạo ứng 
dụng bằng hệ thống hiện có: Bên thứ 
ba và nhà phát triển được phép sử dụng 
hệ thống của ngân hàng thông qua API 
mở để tạo ứng dụng, ví dụ như ứng 
dụng tổng hợp tài khoản, có thể hiển 
thị tất cả chi tiết tài khoản ngân hàng 
trên một màn hình. Ứng dụng tổng hợp 
tài khoản này có thể tìm nạp thông tin 
từ lõi hệ thống của khách hàng trong 
các API mở.

Cung cấp sản phẩm và dịch vụ 
chung: Các ngân hàng cùng với các 
đối tác có thể làm việc cùng nhau để 
tạo ra các sản phẩm, dịch vụ chung 
cho khách hàng. Hoặc mỗi bên tham 
gia có thể cung cấp các tính năng riêng 
biệt để tạo ra các giá trị mới.

Tăng cường cung cấp dịch vụ: Các 
ngân hàng không chỉ là nhà cung cấp 
API, mà còn là người tiêu dùng. Họ 
tăng cường phát triển sản phẩm và dịch 
vụ của mình bằng cách sử dụng các 
API từ các đối tác khác để tạo ra các 
giải pháp Fintech nội bộ.

Cải thiện sự tương tác của khách 
hàng: Bằng cách mở dữ liệu của họ 
thông qua API cho bên thứ ba, các 
ngân hàng sẽ thu hút những khách 
hàng tiềm năng đang tìm các giải pháp 
sáng tạo mới nhất. Do đó, các nhà tài 

Bảng 1. Phạm vi của API trong Open Banking

CLOSED API (API ĐÓNG) OPEN API (API MỞ)

PRIVATE
(TÍNH RIÊNG TƯ)

PARTNER
(ĐỐI TÁC)

MEMBER
(THÀNH VIÊN)

ACQUAINTANCE
(NGƯỜI QUEN)

PUBLIC
(TÍNH CÔNG KHAI)

Chỉ có ngân hàng được 
phép truy cập.

Cho phép đối tác ưu 
tiên và các nhà phát 
triển ngân hàng được 

truy cập.

Cho phép cộng 
đồng về phát triển 
ngân hàng được 

truy cập.

Cho phép bất kỳ ai tuân 
thủ các yêu cầu, quy 

định, hợp đồng,... từ ngân 
hàng được truy cập.

Cho phép người dùng 
đăng ký sử dụng và 
phát triển API ngân 
hàng được truy cập.
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chính có thể giữ chân khách hàng hiện 
tại của họ và cũng tạo sự hấp dẫn các 
đối tác mới.

Kênh doanh thu mới: Ngoài việc 
nâng cao các dịch vụ, tăng mức độ 
tương tác với khách hàng, API của 
Open Banking cho phép các ngân hàng 
tăng doanh thu thông qua các kênh 
công nghệ số mới. Open Banking đã 
được triển khai thực tế ở châu Âu, nơi 
các quốc gia thành viên sẽ phải tuân 
thủ các tiêu chuẩn của PSD2 từ năm 
2018. Mục đích của quy định này là 
tăng cường cạnh tranh trong lĩnh vực 
tài chính, yêu cầu các ngân hàng phải 
công khai tài khoản và API thanh toán 
của họ cho AISP (Account Information 
Service Provider - Tài khoản nhà 
cung cấp dịch vụ thông tin) và PISP 
(Payment Initiation Service Provider - 
Nhà cung cấp dịch vụ khởi tạo thanh 
toán). Có một số trường hợp nhờ có 
thể được cấp quyền truy cập vào thông 
tin tài chính của người dùng mà khách 
hàng của ngân hàng có thể là đối tác 
tiềm năng cho các công ty trong các 
ngành khác. Ví dụ: Cung cấp dữ liệu 
tổng hợp về chi tiêu ở một địa điểm 
cụ thể cho các nhà bán lẻ, các đại lý 
truyền thông có thể sử dụng nguồn 
thông tin này để quảng cáo ở các vị trí 
cụ thể nơi khách hàng mục tiêu đang 
sinh sống.

4. Mô hình Open Banking
Sơ đồ khối khi xây dựng Open 

Banking cho phép các nhà cung cấp 
dịch vụ hợp tác và chia sẻ để tạo ra giá 
trị cho khách hàng, có thể được mô tả 
như Sơ đồ 1.

API - Khối này bao gồm định nghĩa 
API, định dạng nguồn, tài liệu, phiên 
bản, mô tả thiết kế, phát triển, thử 
nghiệm và bảo trì API.

Bảo mật - Khối này gồm xác thực, ủy 

quyền, cấp quyền truy cập và mã hóa.

Dữ liệu - Khối này chứa các quy tắc 
được mô tả, lưu trữ, bao gồm định dạng, 
định nghĩa, cấu trúc và quyền truy cập 
dữ liệu.

Hoạt động và quản lý - Khối này liên 
quan đến quản trị và giám sát, quản lý 
vòng lặp, quản lý chính sách API và 
phân tích hoạt động, bao gồm cách xử 
lý khiếu nại của khách hàng, cách dữ 
liệu được bảo mật sau khi được chia 
sẻ, độ tin cậy và khả năng mở rộng 
của các API. 

5. Một số thách thức cho Open 
Banking

Khách hàng mong đợi sự bảo mật 
cao khi họ sử dụng các ứng dụng của 
bên thứ ba, những người thay mặt họ 
truy cập dữ liệu giao dịch từ hệ thống 
ngân hàng. Hơn nữa, họ cũng muốn 
các bên thứ ba khi truy cập dữ liệu của 
họ phải được quản lý. Trong trường hợp 
có bất kỳ vi phạm an ninh nào, cần có 
biện pháp để có thể được bồi thường. 

Để hướng dẫn khách hàng về lợi 
ích tiềm năng của việc chia sẻ thông 
tin tài chính với bên thứ ba. Các ngân 
hàng sẽ phải giúp khách hàng hiểu giá 
trị của dữ liệu cá nhân và trách nhiệm 
của họ khi chia sẻ với bên thứ ba, đồng 

thời, tạo ra các sản phẩm sáng tạo để 
thu hút và phục vụ những người không 
tương tác với ứng dụng số về tài khoản 
ngân hàng của họ. 

Trong kịch bản triển khai Open 
Banking, thông tin được chia sẻ thông 
qua các API, đồng nghĩa với việc cũng 
tạo ra mục tiêu tấn công của tội phạm 
mạng. Các cuộc truy cập trái phép 
lợi dụng sơ hở của cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật, cơ sở hạ tầng xã hội và sự không 
am hiểu công nghệ của khách hàng. 
Những điều này có thể dẫn đến mất dữ 
liệu, đánh cắp danh tính, gian lận và 
cung cấp dịch vụ không liên tục.

6. Các nguồn API mở chuẩn
Trong ngành Ngân hàng, sự hợp 

tác giữa các tổ chức, cần chia sẻ về 
kỹ thuật để xử lý thông tin nhạy cảm, 
các loại dữ liệu khác nhau yêu cầu cơ 
chế kiểm soát khác nhau. Ngành Ngân 
hàng có một lịch sử lâu dài trong việc 
áp dụng kiểm soát và tiêu chuẩn hóa 
công nghệ. Sau đây là một số sáng 
kiến   được thực hiện để tiêu chuẩn hóa 
API: (Bảng 2)

7. Kết luận
Các ngân hàng trên toàn thế giới 

đã và đang công nhận sức mạnh của 
Open Banking về khả năng cung cấp 

Sơ đồ 1. Khung Open Banking
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SÁNG KIẾN CHI TIẾT THÀNH VIÊN

Open Banking 
Working Group 

(OBWG) UK[1] [5]

OBWG được thành lập vào tháng 9/2015 với mục tiêu thiết kế 
chi tiết khuôn mẫu cho một API mở tiêu chuẩn ở Anh. OBWG 
hỗ trợ quản lý dữ liệu, API và tiêu chuẩn bảo mật cùng với mô 
hình quản trị. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề không rõ ràng 
như ai sẽ có quyền giám sát riêng về sự phát triển và triển khai 
các tiêu chuẩn về Open Banking.

Hơn 150 tổ chức tài chính

Open API Initiative 
(OAI)

OAI tập trung vào việc tạo, phát triển và quảng bá định dạng 
mô tả API trung lập của nhà cung cấp dựa trên đặc điểm kỹ 
thuật Swagger.

Google, Microsoft, Adobe, 
Salesforce, AG Software, 

Oracle, 3Scale, IBM, 
CA Technologies.

Banking Industry 
Architecture 

Network (BIAN)

BIAN được thành lập vào năm 2008 với mục tiêu thiết lập 
khung ngữ nghĩa để xác định các dịch vụ công nghệ thông tin 
(IT) trong ngành Ngân hàng. BIAN tập hợp các ngân hàng, công 
ty phần mềm lại với nhau để phát triển một tiêu chuẩn kiến   trúc 
hướng dịch vụ nhằm đảm bảo khả năng tương tác giữa các hệ 
thống IT của các ngân hàng khác nhau.

ABN, ING, PNC, Nomura, 
Nordea, Robobank, UBS, 

Societe Generale, KB, Credit 
Suisse, Common wealth Bank, 

Galicia, Bangkok Bank.

CAPS

Dịch vụ Caps được phát triển theo cấu trúc quản trị mở hướng 
tới: Danh mục các API hỗ trợ, định giá, các yếu tố dữ liệu và 
thông báo. Các thủ tục chuẩn hóa cho các dịch vụ như quản 
lý tranh chấp, thư mục và giám sát gian lận. Khuôn khổ CAPS 
bao gồm ba lớp: Lớp PSD2; lớp khung CAPS; lớp CAPS Plus.

Bankgirot, DH, Escent, 
Equens Worldline, FIS Global, 
Fidor, GSMA, GOCARDLESS, 

Huawei, Icon Solutions, 
Isabel Group, Nets, Nordea, 

Paypal, SIBS, SWIFT, Tieto.

Open Bank Project 
(OBP)

OBP cho phép ngân hàng tạo ra một hệ sinh thái các ứng 
dụng và dịch vụ của bên thứ ba cho khách hàng. OBP cung cấp 
API mở, cửa hàng ứng dụng và cộng đồng các nhà phát triển 
bên thứ ba. OBP là mã nguồn mở. Các API OBP cung cấp các 
chức năng như lịch sử giao dịch, thanh toán, thẻ, siêu dữ liệu, 
đối tác, giao dịch và truy cập tài khoản được ủy quyền.

Thành lập bởi Simon Redfern

dịch vụ nâng cao, cải thiện sự tham gia của 
khách hàng và tăng doanh thu từ các kênh 
giao dịch mới. Open Banking cho phép tạo 
ra các dịch vụ tốt hơn nhờ có các quy định, 
kiến   thức và cơ sở khách hàng. Các ngân 
hàng sẽ phải phát triển năng lực công nghệ 
số để cạnh tranh với các đối thủ trên thị 
trường, tránh bị phân tán bởi các công ty 
khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ khách hàng 
của mình với những dịch vụ chuyên nghiệp, 
nhanh chóng và tiện lợi hơn.
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