
P2PS Token One-Pager

Pandaigdigang Problema:

Ang anumang bagay na pinalitan mo nang digital sa sinuman, kahit saan, ay
hindi pribado batay sa anumang mga pamantayan sa privacy; kabilang ang
impormasyong ipinagpapalit sa iyong "pribadong" intranet na mga network ng
korporasyon.

Ang Layunin ng P2PS:

Ang layunin ng aming ICO ay para maghatid ng isang ligtas na sistema kung
saan maaari kang makipagpalitan ng mga digital na asset o mga file nang
palihim nang walang panghihimasok mula sa anumang third party; kahit ang
isang network o system administrator.

Ano ang kayang gawin ng P2PS na hindi kaya ng iba?
Ang P2PS ay isang purong peer-to-peer platform na pinoprotektahan,
halimbawa, ang iyong mga medikal na record, impormasyon sa bangko at iba
pang sensitibong mga digital na asset, sa palitan ng dalawang partido.
Walang ganitong mga platform sa ngayon.

Gamit ng P2PS Token:

Ang P2PS utility token ay dinisenyo para gamitin ng mga miyembro sa loob
ng platform ng P2PS. Tumutulong ito sa mga transaksyon sa mga
desentralisado, ligtas at walang nanghihimasok, na Peer-to-Peer
Communication system platform na ginagamit sa Gobyerno at Depensa,
Digital na Edukasyon at Delivery, Medikal at Pharma, Pagbabangko at
Pananalapi, at iba pang mga sektor ng korporasyon. Sa bandang huli,
papalitan ng P2PS utility token ang mga tradisyunal na lisensya sa iba pang
mga sistema tulad ng sistema ng edukasyon ng Electronic Learning Inc., mga
solusyon sa Pan Excels eLearning, at iba pa.

Bakit ang P2PS Token?
Kapag nakabili ka ng P2PS Token, direkta kang nag-aambag sa bagong
ekonomiya na dinisenyo para sa iyong kapakinabangan. Pinaalam namin na
hindi ka namumuhunan sa isang kumpanya o sa paglikha ng isang kumpanya
o korporasyon. Nakalagpas na kami sa mga yugtong iyon at nag-aalok ng
token utility ng P2PS na kakailanganin mo kalaunan kung mas gusto mong
gamitin ang aming ligtas, walang sagabal na komunikasyon na platform.

Ang pagkakaroon ng P2PS Tokens ay tumutulong na mapalago ang
ekosistemang pang-ekonomiya na binuo sa loob ng ligtas, peer-to-peer, ina
walang sagabal na komunikasyon na platform. Tinutulungan mo ang
pagtatayo ng isang lubos na ligtas at malakas na network ng mga sistema ng
komunikasyon na walang panghihimasok na may mas mabilis na pagproseso
at isang panghabang-buhay na record ng mga transaksyon. Pinapalakas din
ng prosesong ito ang pananalapi sa mahusay at ligtas na mga proseso.

Ano ang mga Nagawa Na?

Nagsimula noong 2010 ang ligtas, walang sagabal, platform ng Peer-to-Peer
Communication System at pinondohan ang sarili hanggang makumpleto.
Noong Nobyembre 2017, inilunsad namin ang P2PS token at inilabas ang
token sa pre-ICO na ngayon ay patuloy na nasa ICO.


