
 P2PS  אסימון של מנהלים תקציר 

     

  

 :הכלליתבעיה ה
כל דבר שאדם מחליף דיגיטלית עם כל אדם, בכל מקום, הוא לא פרטי בשום צורה; כולל 

 .מידע שהוחלף ברשתות האינטרנט ה"פרטיות" שלך

 :P2PSהמטרה של 
( היא להביא לך מערכת מאובטחת ICOשלנו ) הראשונית-מטבעות-מטרת ההצעת

שבאמצעותה ניתן להחליף נכסים דיגיטליים סודיים או קבצים סודיים ללא שום הפרעה מגורם 
 .שלישי כלשהו; אפילו לא ממנהלי רשת או מערכות-צד

 ?אחרים לאשיכול לעשות  P2PS מה

P2PS  הוא פלטפורמתP2P  טהורה, אשר מאבטחת, לדוגמה, רשומות רפואיות, מידע
בנקאי ונכסים דיגיטליים רגישים אחרים, במהלך חילופין בין שני צדדים. פלטפורמות כאלה 

 .פשוט אינן קיימות כיום

 :P2PS שימוש באסימון
. האסימון P2PSנועד להיות בשימוש על ידי חברים בתוך פלטפורמת  P2PS אסימון השירות

, אשר הן Peer-to-Peerמסייע בעיקרו בעסקאות על פלטפורמות מערכות תקשורת מסוג 
מבוזרות, מאובטחות ונטולות התערבות חיצונית, המשמשות בממשל וביטחון, חינוך דיגיטלי, 

 רפואה ופארמה, בנקאות ופיננסים, ומגזרים עסקיים אחרים. בשלב מאוחר יותר, אסימוני

 P2PSון מערכת החינוך של יחליפו רישיונות מסורתיים במערכות אחרות כגElectronic 

Learning Inc. ,Pan Excels eLearning Solutions.ועוד , 

 ?P2PS מדוע אסימון
 , אתה תורם ישירות לכלכלה החדשה אשר תוכננה לרווחתך.P2PSבעת רכישת אסימון 

לידיעתך, אינך משקיע בחברה קיימת ולא בהקמת חברה או תאגיד. עברנו את השלבים 
אשר לו תצטרך, בסופו של דבר, אם    P2PSהאלה וכעת אנחנו מציעים את אסימון השירות

 .אתה מעדיף להשתמש בפלטפורמת התקשורת שלנו המאובטחת ונטולת ההפרעות

מסייעת לגדל את המערכת האקולוגית הכלכלית שנבנתה סביב  P2PSרכישת אסימוני 
מאובטחת, נטולת הפרעות. אתה מסייע לבנות רשת מאובטחת  Peer-to-Peerפלטפורמת 

ורישום  וחזקה ביותר של מערכות תקשורת נטולות הפרעות עם עיבוד נתונים מהיר יותר
תמידי של עסקאות. תהליך זה גם מייעל את הפעולות הפיננסיות והופך אותן לתהליכים 

 .יעילים ומאובטחים

 ?מה נעשה עד כה

של מערכת התקשורת המאובטחת ונטולת ההפרעות,  Peer-to-Peer-מיזם פלטפורמת ה
את  השקנו, 0202, ומומן במימון עצמי עד תום. בחודש נובמבר 0202החל את דרכו בשנת 

 בעיצומו. , אשר כעת הואICO-ושחררנו את האסימון בקדם P2PSאסימון 
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