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Vấn đề toàn cầu 

Bạn có thể trao đổi bất kể thứ gì thông qua kỹ thuật số với bất kỳ ai, ở bất kỳ 
đâu, không phải là riêng tư theo bất kỳ tiêu chuẩn bảo mật nào; bao gồm thông 
tin được trao đổi trên mạng lưới thông tin nội bộ "riêng tư" của bạn. 

Mục đích của P2PS 

Mục đích ICO của chúng tôi là mang đến cho bạn một hệ thống an toàn thông 
qua đó bạn có thể trao đổi các tài sản hoặc tệp tin kỹ thuật số bí mật mà hoàn 
toàn không có sự can thiệp từ bất kỳ bên thứ ba nào; thậm chí không phải là 
quản trị viên mạng hoặc hệ thống. 

Những điều P2PS có thể làm mà người khác không thể? 

P2PS là một nền tảng ngang hàng bảo vệ thuần túy, chẳng hạn như hồ sơ y 
tế, thông tin ngân hàng và các tài sản kỹ thuật số nhạy cảm khác trong quá 
trình trao đổi giữa hai bên. Các nền tảng như vậy ngày nay đơn giản là không 
tồn tại. 

Cách sử dụng P2PS tokens 

Sự tiện ích của P2PS tokens là được thiết kế để các thành viên sử dụng trong 
nền tảng P2PS. Nó chủ yếu giúp hỗ trợ trong các giao dịch trên nền tảng hệ 
thống truyền thông ngang hàng, an toàn và phi tập trung không can thiệp, 
được sử dụng trong Chính phủ & Quốc phòng, Giáo dục & Giao hàng, Y tế & 
Dược phẩm, Ngân hàng & Tài chính và các lĩnh vực khác của công ty. Sau đó, 
P2PS tokens sẽ thay thế giấy phép truyền thống trên các hệ thống khác như 
hệ thống giáo dục của Electronic Learning Inc., các giải pháp Pan Excels 
eLearning cùng với các loại khác. 

Tại sao lại là P2PS Tokens? 

Khi bạn mua P2PS Tokens là bạn đang đóng góp trực tiếp vào nền kinh tế mới 
đã được thiết kế vì lợi ích của bạn. Xin được thông báo rằng bạn không đầu tư 
vào một công ty hay tạo ra một công ty hoặc tập đoàn. Chúng tôi đã vượt qua 
các giai đoạn đó và đang cung cấp tiện ích P2PS tokens mà cuối cùng bạn sẽ 
cần nếu bạn muốn sử dụng nền tảng truyền thông an toàn, không có nhiễu 
hay can thiệp của chúng tôi. 

Việc mua P2PS tokens giúp phát triển hệ sinh thái kinh tế được xây dựng xung 
quanh nền tảng truyền thông an toàn, ngang hàng, không can thiệp. Bạn đang 
giúp xây dựng một mạng lưới các hệ thống giao tiếp không can thiệp cực kỳ 
an toàn và mạnh mẽ với xử lý nhanh hơn và ghi lại các giao dịch vĩnh viễn. 
Quá trình này cũng sắp xếp hợp lý các hành động tài chính vào các quy trình 
hiệu quả và bảo mật cao. 

Những điều đã được thực hiện cho đến nay? 

Nền tảng Liên doanh là hệ thống truyền thông ngang hàng, an toàn, không bị 
nhiễu, an toàn bắt đầu vào năm 2010 và đã được tự tài trợ để hoàn thành. 
Vào tháng 11 năm 2017, chúng tôi đã khởi chạy token P2PS và đã phát hành 
token trong Pre-ICO và hiện tại là ICO đang diễn ra 
 


