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Problema Global: 

Tudo o que você troca digitalmente com qualquer pessoa, em qualquer lugar, 
não é privado por nenhum padrão de privacidade; incluindo informações 
trocadas em suas redes "privadas" de intranet corporativas. 

Propósito da P2PS: 

O propósito de nossa ICO é trazer para você um sistema seguro através do 
qual você pode trocar ativos ou arquivos digitais confidenciais sem nenhuma 
interferência de terceiros; nem mesmo um administrador de rede ou de 
sistemas. 

O que a P2PS pode fazer que os outros não podem? 

P2PS é uma pura plataforma peer-to-peer que protege, por exemplo, seus 
registros médicos, informações bancárias e outros ativos digitais sensíveis, 
durante o intercâmbio entre duas partes. Essas plataformas hoje são 
simplesmente inexistentes. 

Uso do Token P2PS: 

O token utilitário P2PS foi projetado para ser usado por membros da 
plataforma P2PS. Auxilia principalmente em transações nas plataformas de 
Sistema de Comunicação Peer-to-peer descentralizadas, seguras e livre de 
interferência, usadas no Governo e na Defesa, Educação e Entrega Digital, 
Medicina e Farmacêutica, Bancos e Finanças e outros setores corporativos. 
Posteriormente, os tokens P2PS substituirão as licenças tradicionais em 
outros sistemas, como o sistema educacional da Electronic Learning Inc., as 
soluções Pan Excels eLearning, entre outras. 

Por que o Token P2PS? 

Quando você compra Tokens P2PS, você está contribuindo diretamente para a 
nova economia que foi projetada para seu benefício. Por favor, esteja ciente de 
que você não está investindo em uma empresa nem na criação de uma 
empresa ou corporação. Nós já passamos por esses estágios e estamos 
oferecendo o token utilitário P2PS que você eventualmente precisará se 
preferir usar nossa plataforma de comunicações segura e livre de 
interferências. 

A aquisição de tokens P2PS ajuda a desenvolver o ecossistema econômico 
construído em torno da plataforma de comunicações segura, sem interferência e 
peer-to-peer. Você está ajudando a construir uma rede extremamente segura e 
forte de sistemas de comunicação sem interferência com processamento mais 
rápido e um registro perpétuo de transações. Este processo também simplifica 
as ações financeiras em processos eficientes e altamente seguros. 

O que foi feito até agora? 

O empreendimento da plataformas de Sistema de Comunicação Peer-to-peer 
descentralizadas, seguras e livres de interferência, começou em 2010 e foi 
autofinanciado até a conclusão. Em novembro de 2017, lançamos o token P2PS 
e liberamos o token na pré-ICO, que agora é uma ICO em andamento. 
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